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ىَلَهي!!

نعممنوهبناماعلىنحمده،والمعينالمادي،العالمينربددالحمد

بهتوجالذيالعقلهيالنعمتلكوأول،تحصىولاتعدلا،كثيرة

ويفرقاالضلالمنالهدىيعرفاتفاستطالح،الإنسانوتمالىسبحانه

الهداية.طريقليختار،والايماتالكفربين

ارتباطأ،النفسعلمميداتنيللمسيرةاستمرارهوالكتابهذا

اجتهاديةمحاولةوهوخلقهنيوجلعزالمولىوحم،الإلهيةبالسق-

تجاهه.وسلوكنالناخلقهخلالمننعمهوتبيانوجلعزالمولىلشكر

......َايوقراسخاَقلوبنا،نيإيمانناواجعلاهدنا،فاللهم

العالمينربياآمين

بدينناارتباطاَالعامالنفسعلمميادينأحديعالجالكتابوهذا

الخالقفسبحانهخلقهفيوجلعزالمولىحممنوتبماالإسلامالحنيف

فيقدربقدريخلقسبحانهوهوخلقَهخلتيكلفيحكمهلهشيءلكل

بإذتموفقةتلكمحاولتيتكونأنوأرجووعلا،جلسبحانهثيءكل

يكنلموان(فضلهونشكراللهفنحمدكذلككانتفإت،تعالىالد

والتوفيق.الهدايةالمولىفنسأل

رِعمُجَ!فيَعَالربهنو،صاا

http://www.al-maktabeh.com



محفوغةا!قوقجميى

7-337-75-9953ISBN

ابَآ11ااا1

العالم:فيالوحيدالتوتاملْمَز!

-

بيم
للطهدم!نعرلىاليوم!تدة+او

،م!تبةص،ارم!ح!-ةيح!خلابربمبنيةْ-الهنصرهالي8!ج
"!ء،،540892ش!كI--0!540891161ت!مى:

-لبنديت!بلبسكلها"،5،-0،20.له!سبرلامرا"ممر/33:ب.ص
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لدولالضا

الإنسانيةبالعلوموصلتهالنفسعمموضوع

إلىينق!عاصع!و((Psycطology)،الاممبهذاالنفسعلمسيلقد

معاتومخمل(Lgos)وكلمةالنفسومعناها(Pycho)كلمة،كلمتين

الكلمتاتوهاتانغلم(،-بحث-)كلامهوبهاالمقصودأتإلا،كثيرة

علمنيلكتالاعنوانا)سيكولوجيا(كلمةاستخدممنوأول-يونانيتات

مارد!ججاممةفيالفلسفةاستاذ،جوكلينيوس*رولفهوالنفمى

90rبألمانيا 1 o.

الفلسفةعنانفصلأتبعدإلامستقلأعلماَالنفسعلميصبحولم

نأبعد،الحديثالعصرفيالانفصالهذاوتمفروعا،أحدكانفقد

العلومهذهأحدالنفسعلموكات،الفلسفيالاتجاهالعلومممظمنبذت

العلومبينمكانتهلهمستقلأعلئماوأعمبحالفلسفةمنتحررتالق

الإنسانية.

كتابهفيالروحعنكتبمنأولكاتكاأرسطو"انالقولويمكن

كاتولقد،النفسلملمالأولالمؤسىالبعضويعتبره،النفس!

ارقبخاريأوغازي!ثكلإلاهيماالروحأنفيبرايةينحوافلاطون

طريقعنوتدرك،فيهتحلالذيالجسمصورةْالروحوتأخذالهواءمن

الحواحا.
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يمكنلاالروحبأتوأفادالرأيهذاخالف*"أفلاطوتلكن

النفسطبيعةنييجادلوتالفلاسفةأخذذلكبمدثم،بالحسإدراكها

الناحيةفييبحثأحده!،فريقينوانقسمواتفكيرهموطالوخلودها

رجالوهمالروحانيةالناحيةفييبحثوالآخرالفلاسفةوهمالعقلية

الديخا.

ذلكبعدتوالىثم،والجسمالنفسبينفميز!!ديكارتجاءثم

بعد.فيماسنوضح!كافتلفةالنفسيةالمدارسظهور

فيالنضعلمعليهاقامالتيالاجتهاداتمدىعلىيستدلسبقومما

اجتهاداتسوىتكنلموالمبادىءالأفكاركلأتوكيف،الوقتذلكُ

ماذلكإلىأضف،الإنسانيالفكرمنقويأساسعلىتقوملافردية

وسيطرة،الحرللفكركبتمنالوقتذلكنيأورباتحتهترزحكانت

الناستوعيةشأنهمنفكركلواضطهاد،التفتيشومحام،الكنيسة

إحدىهو(م1982)حديثاَاكتشفماأطرفومرا،عقولهموتنوير

لهعالماَمبتكرأوكات،دافنثصيليوناردو!الفناتبالعالمالخاعةالدفاتر

منوكثيراَوالغواصاتوالمدافعالمناظير،اكتصمافنيساعدتنظريات

الإيطاليةباللغةكتبالدفترهذاانوجدوالكنهم،الحدينةافئعات

تنعكسىحيثالمرآةطريقعنإلايقرأولااليسارإلىاليمينعنلكن

العالمهذاأنعلىفيدلشيءعلىدلإتوهذا،قراءتهاليعكنالكتابة

افترعاتهذهمعرفةالكنيسةرجالمنأحديستطيعألاأراد

للتعذيب.يتعرضلاحتى،بهالخامعةوالإبتكارات

البدايةمعالنفسعلمبدايةفيالفكريالتحفطذلكُقارناولو

التيالمبادىءتلكأنلوجدناوالسنةالكتابمننبصتالتي،الإصلامية

مرعلىتزولأوتتأثرأنيمكنلاالإلىالمعدرهذامناسضمدت

وابنوالفارابيوالفزاليسينا،)ابنالمسلمينالعلماءهؤلاءومن،الزمن

12

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


س!اتفيالفارابيوبحث،الح!ىالإدراكنيسيناابنبحث!كخلدوت(

الثمخصية.فيخلدونابنوبحثةع!جلاتماسكوني،الشخصية

العقليدرككيفلناووضحالحمصيبالإدراكسيناابنعني!ك

الحصي،الإدراكهومنهامرتبةواْدنى،الإدراكومراتب،الكليات

الخارجيءي!ثلالكن،الذهنإلىالحارجيالشيءصورةانتقالوهو

إلىالحواسطريقعنالمدركةالصورةانتقلتفإذا،مادةمنمركب

.(؟)المادةلواحقمنتماماَتتجردلمولو،ماديةغيرفهيالذهن

الانفمالاتعنالأولالجزء!ل!الشفاءنيسيناابنيتحدث!ك

والتعجبالضحكمثلالحيوانعندتوجدولاالإنسانلدىالموجودة

خعائصوهينفية()أحوالالانفعالاتوهذه،والخجلوالبكاء

.(2)هلالتيالنفسبسببافيهموجودة

إمكاناتمنيملكمابكلالإنسانخلقالذيهووتعالىفسبحانه

القرارذلكأمهبطنفيخليقتهبدءمنذفالإنسانوالأحاسيس،العقل

الأساليبتلكوجلعزالمولىويعطيهوزنهويزدادينمو،المكين

الأولية،بالدوافعمزودأالدنياهذهإلىيخرجوحينوالنمو،للتغذية

تعبيريةقدراتإلاهذهوماللثرابطالبآويصرخللطعامطالبأيصرخ

وبالتاليالفرد،وينمو،ألمأوعطشأوجولحمنبهيشعر!عبهايعبر

،ويتحدثيتكلمأنيتطيعالصراخمنفبدلأ،وضقوماتهقدراتهتنمو

يخلقوتعالىسبحانهالخالققدراتاهيفتلك،تامآتحديدآمطالبهمحددأ

بكلفالطفلتوظيفها،نستطيعمابقدربهاينعمعلينانعمةوتلك،بقدر

الصراخوهذايصرخأنإلايستطيعلاقدراتمنالمولىعليهأنممما

(1)

(r)

.،النضىعلم+مدخل!صالدعبد

المرجع.نض
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منالمعوتأجهزةلكافةوتدريبواستخدام،كليتعبيرإلاهوما

إلاهوماالتدريبوهذا،ولسات،و!ثفتين،صوتيةوأحبال،حنجرة

منالمكوت،والحديث!،الكلامنياستخدامهاوهو،آتهولمااستعداد

،ومرئيات،ومدركاتوموضوعاتوجمل،وكلماتاحرونجا

الخ......،وسموعات

ولكل،زمنلكلوملاءمتهاونموهاالقدراتلتلكبحصرقشاومه!

النعم.لكلالحالقهوفسبحانهنحمعيهاأناستطعنالمانمو

القرنفيالمسلمودقالعل!ءبهقامكثيرمنقليلالدراساتتلككل

علمميداتنيهامةأساَزالتمالكنها،قبلهوماالهجريالحاص

أنها!ك،والسنةالكتابمناستمدتلكونهاهذايومناحتىالنفس

المبادىءكليسودهإسلاميجوخلالمنظهرتاوأسسمبادىء

نيظهرتالتيالمبادىءتلكبخلاف،والسمحةالصحيحةالإسلامية

واضطهادالمستنيرةللأفكاروحرلاالكبتيشوبهجوكنسي.ظلفيأوربا

للملماء.

أنهاواعتقد،للج!عكمقابل((Psycho)،النفسالإنساتعرفولقد

بضدها!الأشياءأنفقطالأمريكنولم،البدنتكملالتيالروح

يسخنشقهالذيالمثهيقأوالنفسبانهاتارةالنفسفسرتفقدتقايزء

"إلىالنفسلقوىأفلاطوتتقسيمكانالتصورهذاأساسوعلى،الإنسان

الثلاثةالنفوسإلىارسطوْتقسيموكاتوعاقلةوعصبية،شهوانية

بمد،فيماتعريفهفيالعربتوسعمماوالناطقة،والحيوانية،النباتية

الجزئياتلإدراكوالحيوانيةوالتوالدوالنموللغذاءالنباتيةإنفقالوا

وإدراكوالاستدلالللتعقلوالخاطقة،ول!رادةوللتحركبالحس

الكلياتا.

خلقفسبحانه،الكريمترآننامعتمامأتتنافىالتعريفاتهذهوكل

14
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علقة،منثم،نطفةمنثم،اللام*عليهآدملخلقهطينمنالإنسات

اتصال!يدنيويةبأصبابإتىخلقهناوالخلتىمخلقةوغيرمخلقة

سبحانهأنهحيثكليخلتىوهو،خلقهاللهبأمرفيتمبالأنثىالذكر

ويفكر،،يتحدثكاملاإنانأالبسيطةالنطفةتلكتصبحأنعلىقادر

.السلوكياتكافةويسلك
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فيفاافهملا

النفسعمهوما

السلوكهوهلسلوف!؟ايلكن؟السلوكعلمهوالنفسعلمهل

الظاهرالسلوكهووهل،السلوكظاهرمعنىيمنيهمابكلالظاهري

الحركاتتلككنهفياخرىتداخلاتايدوت،الحركيالكلبمعنى

؟الظاهرة

علىسيطرالذيبالعقلمقترناالسلوكدراسةهوالنفسعلموهل

العقل؟خلالمنالانسانعنتصدرالسلوكياتكلوهلالسلوكهذا

واللاشعورح.والشموروالعقلالسلوكدراسةهوالنفسعلمانام

الناحيةحيثعنعامبوجهالسلوكيدرسالنفمىعلمكانوإذا

علىنتعرفولكي؟يكنيهذافهل،شعوريةلااوكاشاشعوريةالعقلية

التعريفاتلبمضنتعرضسوففاننا،افتلفةالنظروجهاتكافة

":النفسعلمهوماالىنتطرقانقبلالنفسبعلمالحاصة

بهيهتمماادركنااذاالنفسعلمهومانحدداننستطيعاننا-1

.*"جاريتالنفسء!لع

والطريقة،بدراستهالنفسعلماءيهتمماهوالنفسعلمات-2

علماءبكلململاحظةهيالملماْدهطبيعةلاكتشافالوحيدة

المحالهذانيانجازهيحاولونلماالانتباهمع،النفس

.*ورثوو*
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لاهناوالانشطةAcivitiesالفردأنثمطةعلمهوالنفسعلم-3

الانثمطةالىتتعداهابل،الحركةحيثمنالانشطةعلىتتوقف

بالانشطةمصحوبة،والادراكوالتفكيرالتذكرمثلالعقلية

يجمعوسطعلمهوالنفسوعلم،والحزنال!رورمثلالانفعالية

الاجتمالحوعلمPhysioloyالاعضاءوظائفعلمبينما

Socioloyوودورث*!.

البيئةمعولتوافقهالانسانلسلوكالملميةالدراسةهوالنفسعلم-4

.*نجاتيعثمات"كد

حيكائنهوحيصامنالانساتيدرسالذيالعلمهوالنفسعلم-5

ويفكرويضخيلويتعلمويتذكروينفعلويدركويحسيرنج!

فيهيعيثىالذيبالمجتمعيتاثرذلكفيوهوويفعلويريدويمبر

يؤثروانلتفكيرهمادةيتخذهاتعلىقادرولكنهبهويستعين

.*مراد!يوسففيه

جميعهماتالا،العل!ءنظروجهاتفيالاختلافاتهذهكلورغم

الحركيةالانثطةهووالسلوك،السلوكمحورهالنفسعلمأتعلىمتفقون

الفردبيراوتاثروتأثيرتفاولخلالمنذلككلوالانفعاليةوالعقلية

فيه.يعيشالذيوالمحتمعوالبيئة

والمتباينةافتلفةللسلوكياتدراستهفيالنفسعلمفاتلذا

يدرسانما،اليهترميوماالسلوكياتتلكُغاياتايدرسلاوالمتضادة

السلوكياتتلكنبعتوكيفونخائجها،واسبابهاالسلوكياتهذهدوافع

وما،العملياتهذهونوع،وفكريةعقليةعملياتامنيصاحبهاوما

ماكلالىعودةالاتجاهاتهذهتكونتوكيفاتجاهاتمنيصاحبها

مرجميةوأطروتربية،وطفولة،ثقافةمنذلكنيالتاثيرْشأنهمن

والذي،السلوكوهوالاخيرالثمىءذلكعنهنتجمما،الخ...وبيئة
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تايمكنفلا،البعضبعضهامعالعواملهذهكلتفاعلعنيتن

المكونالا.هذهكلعنمعزلفيالسلوكندرس

تمريفلوضعيتخذموقفحسن1اتالقوص!العزيزعبد.دويقول

واللاشعور.والشعوروالعقلالسلوكبينيجمعماهوالنفسلعلم

العقليةالحياةفييبحثالنفسعلم*اناذننقولانفيمكن

:نقولالخارجيالسلوكنهملولئلا،شعوريةلااوكانتشعورية

بمظاهرهاواللاشعوريةالشعوريةالعقليةالحياةيدرسالنفىعلم

السلوكيدركاالنفسعلماننقولانويجوز،والخارجيةالداخلية

.(2)لاشعوريةأوكانتشعوريةالعقليةالناحيةحيثمنعامبوجه

وجهاتويتناول،كثيرةتعريفاتلهالنفسعلمأنيتضحسبقومما

علممحوراتعلىتتفقهذهالنظروجهاتكاشاسواءمتعددةنظر

بمعناهأنهأموالانفماليوالعقليالحركيالكليبمعناهالسلوكهوالنفس

متكاولكلهوالافسانلكن،فقطكحركةالحركةحصامنالعام

الفرديةالفروقعنالنظربغض،عقليةعملياتخلالمننابعوسلوكه

رخَالفردمنومختلفةمتباينةوجملتهاالسلوكياتتلكُعلىاثرتالتي

الطالايمكنلاالسلوكياتفاتلذلكُواحدا،الموقفكاتولوحتى

وكل،الخ....حاجاتاو،ميولاودوافعاور.غباتعنتعبيراتكون

انفسهمالافرادباختلاف،افتلفةالمقليةالمملياتاخلالمنيتمذلك

وبالتاليلاَخر،فردمنتختلفالعقليةوالعمليات،العقليةفالقدرات

تكونسوفوبالتاليايضامختلفةوالنتيجةالمحصلةتكونموف

المصريةالنهخة-التربويةوتطبيقاتهاسهالنفىعلم-القومصعبدالعزيز.د(؟)

978Iم.
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تلككلبينمانفصلانلنايمكنولاايضامختلفةالسلوكياتا

تنفصلانلهايمكنلاالتفاعلمنحلقةفهيالبعضوبعضهاالممليات

وكمحصلةككلالكلويؤثر،يليهفياجزءكليؤثرمتكاملكلوهي

بالعكس،والعكس،حدةعلىجزءكلوفي،ككلالاجزاءمجمولحفي

وجزء.جزءبينمانفصلانويمكن

عليهاونتعرفبابصارنا،ون!ركهابايدينا،الاشياءنتلمسونحن

؟الاخرىعنمنهاايانفصلالنلناهللكن،والعقلالتفكيربواسطة

الموجودةالاجهزةكافةنستخدمفنحنمتكاولكلذلهيلا،بالطبع

تكملواحدآتفيوعقليةجسميةأموراَالنتيجةفتكون،الجسمداخل

يعتمدجسميا،اوبدنيانشاطاهناكيكونوقد،الاخرىمنطكك

ايضاتمضمدالنهايةفيلكنها،غيرهامناكثرالعقليةالناحيةعلىاساصا

الاتكانتولوحتىم!كاولكلفهي،المصيوالجهازالمخنشاطعلى

النواحي.منناحيةنحوتنحوبهاالحاصة

ظاهرياسلوكاكانولوحتىالتعبير،انواعمننوعهوفالسلوكاذا

كانلووحتىدافعاو،مطلباوحاجةاورغبةعنيعبرفهوجسميآ

سلوكياتفكلها،والانفعالوالخخيلوالتذكركالتفكيرعقليااصلوكا

وامطلباوحاجةاورغبةعنايضاتعبرما،!ثيءعنتعبرايفما

لكن،هدفالىللوصولتعبيرفهو!ثعوريالااوشعورياكالطصواء،دافع

والاسلوباليهالوعولعلىوالقدرة،للهدفالوصولكيفيةهيما

المرادبالهدفاو،بالسلوكسواءالمحيطةوالظروفالتعبير،نيالمستخدم

آخر،الىموقفومن،فردالىفردمنيختلفذلكُكل،اليهالوصول

التعبيريةوالقدرةالحاجةوقوة،الدافعقوةوحسب،قدراتهحسبكل

،الهدفتحقيقدونتحولالتيوالمقباتالعوائقوكذالذلكالمصاحبة

تحقيقنيالمستخدمةالاخرىوالقدرات،اليهالوصولوتؤخرتقللاو

خاعةقدراتاو،جسميةاو،عقليةقدراتكانتسواء،الهدفهذا
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ثمومنالمتخدمالاسلوبفيالاختلافإل!يدصفذلكالفرد،لدى

الفرد.عنالناتجالسلوكفي

الحاعةوالتفاعلاتوالاستجاباتالتعبيراتكافةيدرسالنفسفعلم

بهاويتأثرفيهتؤثرومواقفوظروفاشياءمنحولهمنمعبالفرد

واكانتشعورية،والجسميةالمقليةقدراتهكافةامستخدمفيهاويؤثر

شعورية.لا

النفس:عممفهومنيوالاختلافاتالاسلام

متعدديمتباينين،مختلفينجميعاالبثصرخلقوتعالىسبحانهاللهان

،كثيرةومعتقداتميولوذوي،متمددةلغاتوذوي،والجنس،اللون

ذكوشيءكلعلىالقادرذلهو،ذلككلفيحكمةلهوتعالىوسبحانه

واحدوميلواحد،ولونواحدنوعمنالبشركافةيجعلانبقدرته

التباين.هذانيتجلتحكمفولكنواحد،ومعتقد

و(نثَىريَكَذمنمُكاَنقلَخاَّنإُساَّنلاائهااَي!:وتمالىسبحانهويقول

الدةإدااتقَاكُمالهِعِندَاكرَمكُمإنَلِتَعارفُوا،لِئاَبَقوشُعُوباَوجَعلنَاكُم

خِبر(.عِليمٌ

31آيةالحجراتاسورة

وعن،عباسابنعن،صالحوابيمالكُابيعنالصهصريذكروقد

قالوا:،-ع!ف!أه!لارسولا!عحابمنناسوعنمسعودابنعنمرة

فقالتمنها،بطينليأتيهالأرضالىجبريلوجلعزاللهفبعث

يأخذ،ولمفرجع،تشيننيأومنيتنقصانمنكبال!هاعوذ:الارض

:فقال،منهفعاذتميكائيلفبصثفاعذتها،بكعاذت13ثاربوقال

وخلطه،الارضوجهمنفأخذ،امرهانفذولمارجعانبالثهأصذوانا

وسوداءوحمراءبيفعاءتربةمنواخذواحد،مكانمنيأخذولم
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.(؟)مختلفينآدمبنوخرجفلذلكُ

مختلفينوتمالىشحانهاللهخلقهموقد،الحلائقتتفقكيف

!ثيءلكلشحانهاوجدولقد،وجلعزاللهحكمةتلك،متباينين

والخالق،الخلقسننمنسنةالاختلافاتاتوكيف،وحكمةسببا

ضرورييفيءفالاختلاف،الخليقةبدءمنذمخلوقاتهفيواوجدها

والممجزةمختلفينالناسفاممبح،بمولدهوولد،"الانساتمغولدوطبيعي

ايضافم،الاختلافاتهذهكلمعصورهاابىفيتتجلىالاتهية

البشريةالمواصفاتلهوالكل،الانسانيالشكللهفالكلمتفقودق

....وفمانفوله،ورجلينواذرعوجمعرأسلهوالكل،الانسانية

رغ!،الآخرعنفردكلنميزاتنستطيعانناالالهيةالمعجزةلكن،الخ

ببقيةوعلاقتهعضو،كلشكلحيثمنمختلفوتفهمالتشابهذلكعن

توحدعنرغ!الجسميةوالتبايناتاالاختلافاتهذهوكلالاعضاء،

بقدرتهوالخالقبالناوما،وجلعزوحكشهالخالققدرةتمثلالاعضاء

داخلالاعظموالتبائفالاختلافاذا،الشكليوالاختلافالتباينخلق

دانجليةواعضاءوروحنفسمنيحويهمابكلالجسموهوالوعاءذلك

خلفولهامامفلهالمتناقضاتيحويالذيالجسمذلكالهيةومعجزات

)وحثصي(خارجيجانبلهعضووكلايسروجانبايمنجانبوله

ضدتعملاجهزةوبه،وخارجداخللهوالجمع)أنسي(داخليوجانب

العصبىوالجهاز،السمبتاويالعصبىالجهازفذلك،البعضبعضها

يرفعفأحده!،رخَالامعمتفعاداعملايعملمخه!فكلالباراسمبتاوي

الحديثةالكتدار-عبدالواحدمصطفىتحقيقالانبياءص!عق-كئيرابن(؟)

MAم.
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والاخرالج!عفيالبناءبعمليةيقوماحده!،يخفضهوالاخرالدمضغط

علىيساعدوالاخرالدمسيولةيزيداحدهاالمدم،بعمليةيقوم

هذهكلبينالتوازنخلق،اللهعنايةتلكُولكنوهكذا..التجلط

متوازنا.الانساتليعيشوالتناقضاتالمتضادات

عكسنوعكليعملال!الاجهزةتلكخلقوتعالىوسبحانه

الجزءبهذاوألمتصل،المستقلالعصيالجهازفيهمايتحمولكن،الاخر

الجهازوظيفةمنوليكوت،المخنيوالموجود""الهيبوثلاموسالمسمى

ع!جنيالغديوالجهازالانفعالاتنيالتحمالسمبتاويالعصي

حيويةعنمسئولاالباراسبتاويالعصيالجهازيكوتبينما،الانسات

الجسم.

حتىحدثف!ذاخجلا،وجوههمتحمرالافرادبعضأتنجدلذلك

وهو،الفسيولوجيالسلوكهذافيدخلللانساتهل،الوجوهتلكتحمر

انفعلالانساتفاتلابالطبعحللخجلنتيجةبالدمالوجهامتلاء

الانفعاللذلكتوازنبمملالسمبتاويالجهازقامالانفعاللهذاونتيجة

قدوكذلك،للوجهالدمصعودوهوفسيولوجيجسميسلوف!شكلفي

يهربانفعاليموقفوهوالخوفلهذافنتيجة،ورعباخوفاالوجهيشحب

العصبىالجهازبواسطةيتمذلككل،بح!صيفالوجهمنالدم

الجهازبهايقومالقللانفعالاتتوازنعمليةوهو،السمبتاوي

.الباراسمبتاوي

نفساي،يموماتية"سيكوامراضاهناكأتبالذكرالجديرومن

جسمية،اعراضواعراضهنفسيا،المرضاساسيكونبحيث،جسمية

واعراضهعضوياالمرضيكونايء"سوماتوسيكولوجيةامراضوهناك

تفصيلاالموضولحهذانتناولوسوف،نفسيةاعراضتصاحبهاونفسية

حينه.ني
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-كثير:ابنويقول

بصرهالروحفيهجرىماأولفكالطروحهمنآدمفياللهنفخل!ثم

وتمال!:سبحانهاللهفقال،بهرحمهاللهفلقاهفعطس،وخياشيمه

النفرهؤلاءإلىاذهبآدميا:وجلعزاللهقالثم،ربك)،يرحمكُ

السلاموعليكفقالوا:عليهمفسلمفجاء؟يقولونماذافانظرلهمفقل

يا:فقال،ذريتكُوتحيةتحيتكُهذاآدميا:فقال،وبركاتهاللهورحة

وكلتاربييميناخخار:قال،آفىميايدياختر:قالحذرتيوما:رب

الرحمن.كفنيذريتهمنكائنهومنفاذاكفهفبسط،يمينربييدي

برياقالنورهآدميعجبرجلواذا،النورأفواههممخهمرجالفاذا

قالالعر؟مرالهجعلتفم:ربياقالداود،ابنكقال3هذامن

مائةعمرهيكونحتىعمريمنلهفأتمرب:ياقالستينلهجملت

ذلك.علىوافهد،ذلكاللهففعل،سنة

منيبقلماوآدم:فقال،الموتملكاللهبعثآدمعمرنفذفلما

فجحدداود؟ابنكتعطهالماوالملئه:لهقالسنة؟اربعوتعمري

."ذريحتهفنسيتونى،ذريففجحدت،ذلك

مولدمعالعقليةالعملياتولدتفلقد،القديراللاللهسبحات

علىالمسيطروجلعزالمولىفهو،آدممولدمعالانفعالاتوولدت،آدم

به،الهميزهعقللهلكن،فحسبجصمياوعاءليسفالانسانشيءكل

منذاللهميزهامختلفةعقليةوعمليات،واستعداداتقدراتعلىيحتوي

هابيل،علىقابيلباعتداءالعدوانيةالسلوكياتاولىولدت!ك،الخليقة

،أخاهليدفنالغرالاارسلحيناللهبامرالسلوكياتاتقليدوولدت

الهيثمحدثنا:مسندهفيأحمدالامماموقالاخاهويدفنقابيلفيقلده

عنالدرد)ء،ابيعنادرةا،ابيعن،ميرةبنيوفىعن

اليشى،كتفهفضرلاخلقهحينآدمالله)،خلق:قال--لأ!الني
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ذريةفأخرجاليسرىكتفهوضرباالدر،كأنهمبيضاءذريةفاخرج

نيللذيوتالأباليولاالجنةالى:يمينهفيللذيفقالالحعمكانهاسوداء

ابالي.ولاالنارالىاليصرىكتفه

سناتبنالحمحدئنا،هشامبنخلفحدثناالدنيا:ابيابنوقال

اهلفاخرج-خلقهحينآدمه!لاخلققال:الحسنفى،حوشبعن

فالقوااليسرى!مفحتهمنالناراهلواخرج،اليمنىصفحتهمنالجنة

ألاربيا:آدمفقال:والمبتلىوالاعمالأعىمنهم،الارضوجهعلى

.(؟)ركشااناردتانيآدمياقال؟ولديبينسويت

خلقهبينوالتناقضالتباينهذانيوجلعزالمولىحكمةتلكُ

والكافر،والمؤمنوالاصد،الابيضخلقالذيفهووتعالىسبحانه

المريض،وخلق،الناروأهلالجنةاهلوخلقواللاهي،بحمدهوالمسبح

منخلجةكلنيبقدرتهالانساتيحسحتىفسبحانهبقدركلوالمتعافى

نممائه.علىوجلعزللمولىوشكراحدافيصجد،حياتهخلجات

حيثومن،الشكلحيثمننخضلفالقولسبقوكاكبشرونحن

نيخفىبمابالنافماوجل،صالمولىومعجزةقدرةوتلكالمظهر

فنجدلذا،والتبايناترالتناقضاتللاختلافاتأدسفذلكالنفوحا،

فظرا،مختلفةاستجاباتهمفانموحدموقففيوضعوالوجيعاالبث!ر

الانفعالية،أو،العقليةاوالجسميةسواءوقدراتهمشخصياتهملاختلاف

لهوجلعزاللهفسبحات.الخ.....السابفةخبراتهموكذا،الحركيةاو

جميعا.خلقهنيوالسننالحم

الابق.المرجع(؟)
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فَفينِممُكَقلَخيِذَل"امُكَّبراتَقواُساَنلاايهااَي!:تعالىقال

ة!لاواتقُواونساءً،كَثيراَرِجالاَاَمُهنِموَبثَّزَوجَهامِنهَاوخَلَقَواحِدَةِ

رَتِيباَ(.عَليكُمكاتَالدة!إ،َماَحر؟اوبِهِتَسَهلُوتا"ذِي

آية\النساءسورة

فسبحانه،آدمخلقمعوخلق،الخلقيةبدايةمعولدفالسلوك

شِئتُماحَيثُمنالُكفالجنَّةوزَوجُكَأنتَاسكُنآدمُ!ويا:يقولوتعالى

الثيطاتُامُهلفوَسوَسَالظَّالمينَ،مِنَفتكُونَاَةرجَّثلاِهِذهتَقرَباوَلاَ

عنربُّكمَانَهاكُاماوقَالَسَؤءاتِهمَامناَمُهنعوُورِيما!ُهلليُبدِيَ

الخَالدِنَ(.منَانوُكَتأومَلكَينتكُونَااتالأةرجَّشلاِهِذه

02-19تايَالاالاعرافسورة

،قالآدمياوقلناأي:القولتقديرعلىهوآدم(!وياسبحانهوقوله

بينمنأو،ءالمطمنأو،الجخةمنابليساخراجبعدالقولهذاله

أيمنضئتما(حيث،منومعنى(الشجرةهذهتقربا!لاومعنىالملائكة

وكلا:تعالىقولهمنتقدمماوقبله،اكلها!ئشالجنةانواعمننولح

الخفي،تو!ملا:الوسوسةالشيطات(له!!فوسوسشئتماحيثرغدامنها

بكسرووسواساوصوسةنفسهاليهوسوشويقالالنفسحدش!:والوسوسة

اسموالوسواس،والزلزالالزلزلةمثلالواوبفتحةسوع!ولاؤالواو،

قولهلاجلهالوسوسةفعلاوالطٍوصسله:وسوسومعنىالشيطات

ماأي(ووري،ماوقوله،للعاقبةواللام،له!ليظهراي(!هل!ليبدي

يسوءظهورهلأت،سوءةالفرجم!مىسوءاتهما(مرا!عنه!وغطىستر

منعنهمامستوراكاتماروهظب!هءوسيانالشيطاناراد،صاحبه

الاخر،مناحده!يراهاولاانفسهماصرةيرياتلاكانافاضه!صراته!

نهاك!،مالم!الث!يطاتاي،وقال(رفشهمامنيمنعنورعفيهماوكان
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تالإ!اهه(ملكينتكوناأت!إلاالشجرةهذهامملعن(ربكما

.(2)ملكينتكونا

الىآدمدخولقبلكانحواءخلقأنتقتضيتايَالاهذهوسياق

حك!ولكن(الجنةوزوجكانتاسكنآدم!ياتعالىلقولهالجنة

ابنعن،مرةوعنعباسابنوعنمالكُوأبيصالحابيعنالسدى

واسكنالجنةمنابليساخرجقالوا:اغمالصحابةمنناسوعنمسعود

فناماليها،يسكنزوجفيهالهليسىوحشىفيهايمثيفكانالجنةادم

منفسألها،ضلمهمناللهخلقهاقاعدةامرأةرأمهوعندفاستيققنومة

لهفقالت،اليلتسكن:قالت؟خلقتولمقال::امرأة:قالتأنت؟

قالوا،حواءقال:آدم؟يااسمهاما:علمهمنبلغماينظرونالملائكة

حي.شيءمنخلقتلأنهاقالحواء؟كانتولم

مُكَقلخيذَل"ارمجماوقَّتاالناسُايها!يا:تماليقولههذاومصداق

ونساءَ(كثيراَرجَالأمِنهُماوبثَّ،اهَجوَزمِنهَاوخَلَقَواحدَة،نفسيمن

واحدةنَف!يمنمُكَقلخيذَلا!هو:تعالىوقوله(\آيةالنساء)سورة

فعرتخفيفاحملاحملتتغشاهافلفااليهَا،ليسكُنَزوجهامنهَاوجعلَ

.(؟89آيةالأعراف)سورة(..به

معخلقتسلوكياتفكلها،آدمخلقفياللهآياتإلىنظرناواذا

السلوكياتولدتآدمفيوجلعزاللهنفخهاالقالروحنفخةمع،آدم

والقالممجزاتتلل!جمعالذيالخالقوسبحانآدمفيالنمووخلتى

اللحظة.وليد)ةلتكونطويلةسنواتفيتحدث

قالالروحفيهينفخأتوجلعزاللهيريدالذيالحينبلغل!فل!

الروحفيهنفخفلما،لهفا!جدواروحيمنفيهنفختإذا:للملائكة

.م1973الفكردار-القديرفتح-الشوكانيكلعدبن(1)
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الحمد:فقاله!دالحمد:قلالملائكةفقالت،عطسرأسهنيالروحفدخل

ثمارإلىنظزعينيهفيالروحدخلتفلما،ربكرحمك:اللهلهفقاله!ل

تبلغأدققبلفوثب،الطعامىه!شاجوفهفيالروحدخلتفلماالجنة

تعالى:اللهيقولحينوذلكالجنةثمارإلىعجلانآرجليهإلىالروح

الملائكة!فسجد(37آيةالأنبياء)سورةعجل(منالإنسان!خلق

آيةالحجر)سورة(الساجدينمعيكوتأتأبىابليسإلاأجمعونكلهم

031 - r).

آدمرأسفيبثماأولالروحفبث،القديرالعزيزاللهسبحان

إلىالرأسمنرأسيأيسيرالطفلونمو،القدمينموإليهوصلتماوآخر

علىسيطرتهمنبدايةللطفلبالنسبةالنموذلكيستغرفومالقدمين

منذلكيستغرفوم،المشيواستطاعتهقدميهعلىوقوفهإلىرأسه

النموجعلتوجلعزالمولىقدرةلكن،مراحلومنتطورومنا!و

القدرةنفمىتستمرالخلقبقيةومعواحد،ه!ووفيواحدةطفرةهنا

يستطيعلاالإنسانلأنأطولا!ووفي،متمددةمراحلعلىولكنها

المولىفإنالإنساتبهذاورحمة،واحدةدفعةالخالقمعجزاتيواجهأن

يتفهمهوأتيستوعبهألنالإنسانيستطيعبقدروجعلهامعجزاتهلهبسط

بقدريثيءكليخلقالعظيمالحالقفسبحان

لكافةالأبصارلحاسةخلقهوتعالىسبحانهالخالقععجزاتومن

يكونانحكمفجلتولكنوأشكالهاأنواصااختلافمعافلوقات

فالبث!ر،والنولحالجنسنفسداخلحتى،فلوفمخلوفمنمختلفاَالبصر

!ثمبومنلفرد،فردمنتختلفولكنبهايروتعيونلهمجميعها

الخ،زرقاء...عيونلهموآخرينالسوداءالعيونذويفمنهم،لشعب

وهكذا.،الأبصارضمافومنهم

الطيور،عندالأبصارحاسةالديخلقالإعجاز،لهذاواستمراراَ
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لها،خلقالتيالوظيفةمعيتناسبكلالأرضديداتوحتىوالحثرات

ه!لايكيفحيثالأرضدودةأبصارعنتختلفالآدميينفأبصار

لأننظرأ،جلديةخلاياشكلفيالبصريةالحاسةتلكوتعالىسبحانه

عزالله،فيمنحهاترىأنلمابدولا،الأرضداخلتعيشالدودةتلك

وظيفتها.معيتخاسببشكلالحاسةتلكوجل

نولحفذلكالجخة(وزوجكأشا!اسكنمدَالقالالذيوسبحانه

وجل،عزالخالقأمرعلىبناءوزوجهآدمبهيقومالسلوكأنواعمن

سَوْءَاتِكُنميُوارِيلِباسأعَليكُمأنزلنَاقذآدمَبَنياَي!:تعالىويقول

.(َنوُرَّكذيمُهَّلَعلاللهِآياتِمنذلكَ،خيرٌُدِلذىَوقَّتلاُساَبلوورِيشأ

62آبةالأعرافسورة

موءاتميواريلباساَلمخلقناأي:الحلقعنبالإنزالسبحانهعبر

كتبفيعبينامنهاسترهيجبوما،أبوابممراإبلشىأظهرهاالتي

به،اللهسترهماالطائروريش،اللباسوهو!ريشاَ(تعالىقوله.الفرولح

الميش)؟(.ورفاهيةالحصبهنا:بالريشالمرادوقيل

بذلكواختلفللطائرللحيواتالإنسانمناختلفاللباسذلك

،حارةأماكنفييعيشممنعنهباردةمناطقفينث!يعيالذيالحيوالق

أجنحةمكوناَالطيرانعلىيساعدهالوزنخفيفليكونالطائرعنعخه

الباردةالمناطقحالةفيوأماوالحرالبرديقيهلباساَومكوناَ،يستخدمها

ويحميه،البردذلكشرليقيهالسميكالفراءيمنحهوجلعزالمولىفنجد

الأجواء.تلكُمن

الابق.المرجع(1)
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نيالخيارلهفإت،بهاللهوميزه،به.يميزعقللهالإنساتلأنوطرأ

فلموالطيرالحيواتأمابها،يعيشالقالبيئةمعيت!اسبمااختيار

والحر.البرديقيهمافمنحهالميزةبتلكاللهيميزه

يواريأنالخيارلهوتركتالإنساتميزتالذيربيفسبحانك

يتبينأتيستطيعفهوفيها،يميشال!البيئةمعيتناسببماسوءاته

للدفءتحتاجباردةأويناسبهالماتحتاجحارةالبيئةكانتإذاما

والتدثر.

الأرْضِنيولكُم،اُدعلِبعفيمُكُضعبامجبطُوا!تَالَ:تمالىويقول

حِين(.إلىومَتَاعمُ!تَقر

.24آيةالأعرافسورة

مابالذكروجدير،معينسلوكتيانباٍوحواءمدَالخطابوهذا

سبحانهيوجههالذيالخطابوهذا،وهابيلقابيلبينذلكبمدحدث

معهم،كانتالحيةاتوقيل،ابليسومعهموحواءآدممنلكلوتمالى

كونهمحالفيالجنةمنيهبطواانوجلعزالمولىقبلمنأمروا

الحديثنيثبتبمامعهماالحيةلذكريستشهدوقد،ومتحاربينمتعادين

سالمناهن!ما:وقالالحياتابقتلأمرانه--!ى!اللهرسولعن

."حاربناهنمنذ

منذبها،يقوموأفعال،الإنسانيسلكهاسلركهاثإ"لاكلهذلكوما

جيعآالبث!رمحلقلهوتبماَ،آدمبخلقبدإيةوتعاكْ،"1سبحانهاللهخلقه

سبحانهاللهبامرخلقواالبث!روبقية،وجلعزاللهبيديخلقمدَاف

حيث،الأرضتلكعلىتتمبسلوكياتأي،رنيويةوباسبابوتعالى

التلقيحويتمبالبويضةالمنويةالحيوانات،وتلتقيبألأنثىالذكريتصل

تعالى.اللهذدباٍالخلقويتكوتالهبأمر

لبعضبعفممجميعامنهااهبطا،قالطه:سورةنيسبحانهوقوله
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الحية.وإبليسحواءآدمواستتبعوإبليسلآدمأمروهوعدو،

عليهِفتَابَرئهُاجتَباهُثم،ىوَفَفُهّبرآدمُ!وَعَصَ:تعالىويقول

.وهَدَئ(

122-121تايَالاطهسورة

عباسابنعنجبير،نجاسعيدطريقمنمستدركهنيالحاموروى

ألمربيااَدمقالقال:(عليهفتابكلماتربهمنآدم!فتلظى

بلى،لهقيلروحكُ؟مننيّونفختبلى،لهقيل؟بيدكتخلقني

وكتبت،بلىلهقيلحغضبكرحتكوسبقتاللهيرحكُفقلتوعطست

راجعيأنتهلتبتانأفرأيت!:قال،بلىلهقيلهذا؟أعملأنعلى

نعم.قال:؟الجنةإلى

اللهوهو،صنوفمواختلافأنواص!بشتىالخلقخالقاللهفسبحان

بالرائرالعالموهو،تصويرهمفاحسن،فعدلمم،الصورتلكعلىسواهم

تخفيه.رماتعلنهوما،تحويهوما،والأنفس

السلوكياتأنمن،خالقناحكمةضوءنيأمرنانتدبرانلنافهل

هوماوالتبانوالتناقضالتنوعوات،اللهخلقمعخلقتنماٍاافتلفة

الحمد،فضلهشاكرئلهونسجدنركعحتى،وجلعزللمولىحكمةإلا

لنه.
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لثلئااالض

المسلمينء!لععندالنفسيةالدراسات

المسلمين:ء!لعلدىالنفستعريف

فياطقيقيالجوهرهيالنفسأنيرىكاتأفلاطونأنرغم

أحدنيلتحملوالج!لالخيرعالممنتهبط،مستقلةوأنهاالإنسان

صفةالمحياةالطيقولأرسطوأنإلا،الحركةعليهوتخلعالأجسام

كلفيهوتوجد،البدتفيذاتية!حفةأنهاويقرر،الجمعفىخارجة

الجسد،علىالحياةتخلعالتيهيالنفسفليست،كامن1استعصهيئة

والق،الفعللىٍاالقوةمنالحياةهذهتخرجانإلاتفمللالكنها

الآراءتلكوكلوالمقلالحواسطريقعنيتمالحقاثقإدراك

نأهومعرفتهيجبوما،الطريقعلىخطوةسوىتعدلاوالاجتهادات

منهاستمدالذيالمعينغيرمعينمنمعارفهماستمدواالعل!ءهؤلاء

منالممانيوهذهالأفكارتلكيستمدوتاوْلاكفالمسلعوت،المسلموتالعل!ء

المعينين.بينماوشتان--لج!أعدالنبىسنةومن(الكريمقرآنهم

-:المسلمينالعلماءبعضلآراءسريععرضيليوفيا

الفارايكدبنمدنصرأبو**

تا:ويقول،قبلهتوجدلاوانها،للبدنل!كوصورةالماقلةالنفس

فانال!هوواحدجوهر)الإدراك(القوةهذهلهاالقالناطقةالنفس

عنحادثةوأفها،الأعضاءنيمنهامضبثةوقوىفروعولهالتحقيقعند

نفسات.واحدلبدتيجوزلاوانه،الصورواهب
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وأنفسينواحدلبدنكاتإذامالنعرفوقفةنقفأنيجبوهنا

اثنتاننفسانالفردلدىتضكونأنالممكنمنوهل،واحدةنفس

ذلك؟وكيف

وميوله،واتجاهاته،وقدراته،بعقله:نسانالاٍخلقوجلعزالمولىإن

أنواعه،بكلالنضجيتمالتفاعللذلكُونتيجة،مستمرتفاعلحالةفي

بمختلفالسلوكاتيانعلىالقدرةعليهيترتجامما،الجسمىالنضجسواء

ونكن،وعاطفي،انفعالينضجمنيحملمابكلالنفسيوالنضجأنواعه

ناضجينخلقواأناسفهناكشواذ،قاعدةلكلخلقشأنهجلسبحانه

الخفسيةالخاحيةمنناضجينغيرولكنهم،الجسميةالقدراتحيثمن

عمحيحوالمكسالانفعاليالنفعجبمدميسمىماوذلكالانفماليةأو

الخ....العاهاتوذويجسميأ،نضجميتملممنفهناك

الاستجاباتأع!حالاالعصابيوتأو،النفسيوتالمرضىهناككذلك

فهناك،افتلفةأنواصابكل،الانفصاليةوالاستجاباتالتحولية

وكذا،الخ...والإدراكيةوالحركيةالحسيةالتحوليةالاستجابة

التجوالأو،الهويةفقدأول!الامنيزيا*مثلالانفصاليةالاستجابة

حينه.نيعنهسنتحدثماوهذا،الخ...السباتي

سينابناللهعبدبنالحسنأبوعلي*ء

أخذحقاَ،للنفسدراستهنيالإسلامفلاسفةإفامسيناابنكان

ليسولكن،الفارابينصرأبيفىآرائهمنكثيرأالمسلمالفيلسوفهذا

منجيعفاف!كالنفسبامرعنايتهنيالأخيرفاقانهنيريبثمة

ابنغيرولقد،البحوثمنالنوعلهذاالمسلمينء!لعمنقبلهعرض

عثرالحاديالقرنيننيالمسيحيةعلماءلدىوالبحثالتفكيراتجاهسينا

ابنوبخاصةالمسلمينفلسفةإليهمنقلتانبعدالميلادسِنعشروالثاني

سينا.
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منلهاوعرض،بالغةعسايةالنفسبمسألةسينا1ابنَعنيوقد

يكادولاوفيلسوفكطبيبالمسألةتلكعإلجوهو،مختلفتينناحيتين

وبياتوجودهاعلىوالبرهخةالمفسذكرمنكتبهمنكتابيخلو

قواها.أوووظائفهاطبيعتها

النباتية،النفسوهي،النفوسمنأنوالحثلاثةبينسيخاابنويفرق

الإنسانية.والنفسالحيوانيةوالنفس

لكنالحيوانوكذلك،وينمويتغذىلأنهفذلكنفساَللنباتانأما

الإنساتلدىتوجدكذلك،الإراديةوالحركةالإحساسذلكعلىيزيد

تعريفويمكن،الناطقةأوالعاقلةالنفسوهي،أسعىمرتبةمننفس

النباتيةالنفستعريفافيفيقالبوظائفها،النفوسهذهمننفسكل

،"ويتغذىويربوويتوالد،جهةمنآليطبيعيلجمعأول)،ك!لانها

جهةمنآليطبيىلجسمأولل!ك"أنهاالحيوانيةالنفستعريفوفي

الإنسانيةالنيفسنعرفوأخيرأ،بالإرادةويتحركالجزئياتيدركما

الأفعاليفعلماجهةمنآليطبيعيلجسمأولل!ك"بأنهاالناطقةأو

يدركماجهةومنبالرأيالاستنباطأوالفكريبالإختيارالكائنة

.(1)"الكليةالأمور

الإراديةالحركةوه!،الحركةمننوعينبينسيناابنفرقكذلك

تتحركوأخرىبذاتهاتتحركأشياءهناكانفقال،القسريةوالحركة

مختلفةتكونأتوبا،البدتتحركالقهيالنفسكانتفإذابغيرها

تحسأجسامآشث!اهد"انناالثفاءكتابهفيويقولطبيعتهافيعنه

تصدرالذيوالئيءوتنموتتغذىاًجسامانشاهدبل،بالإرادةوتتحرك

."نفسأفنسميهالأفعالهذهعنه

.م1969الانجلو-والعقلالننىني-3قاعور(؟)
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انهايرىانهمنبالرغمالخفسبوحدةالمسلموالعالمالفيلسوفويقرر

ويظل،العاقلةوالنفس،الغضبيةوالنفس،الشهوانيةالنفسإلىتنقمع

بقوله:النضىوحدةمعنىوبينالوظائفتعددمنالرغمعلىواحدأ

رباط(العاقلةأووالمدركةوالغضبية)الشهوانيةالقوىالذهيجبإنه

إلىالمشتركالحسنسبةالقوىهذهإلىنسبتهوتكونكلهابينهايجمع

الحواحما.

ج!ممنينجده،الإراديةوغيرالإراديةالحركةعنسيناابنوقول

القلبوينبضالعروففيبالدميجريالذيالخالقفسبحانالإنساف

وغايتهبربهالإنساتلقاءعندإلاواحدةلحظةيتوقفولاوإذنهبامره

واستطالةالعضلاتونموالحلايا،وتجدد،وجلعزاللهيشاءوحين!

الإنسانيملكلا،الإنسانجسممنانحتلفةالإفرازالاوخروج،العظام

وخلاياهالإفسانجممفكل،وجلعزالمولىإرادةلكنهاشيئأ،منها

كل،وتنتى،وتهرم،وتشيختستطيلأووتكبر،وتنموتتحركافتلفة

وشربأكلمنالإراديةفالحركاتكذلك،وجلعزاللهبإرادةذلك

إلاتتملاالنهايةنيلكنهاإنسانيةاراديةحركاتكلها،الخ...ومث!ي

وجل.عزاللهبإرادة

الجهاز،عصبياتجهازاتل!نساتجعلوجلعزالمولىفإنلذا

وجعلوالمستقلالجسميالعصيالجهازأو،والشطحيالمركزيالعصي

فنبضاتالمستقلالعصبىالجهازاختعماصمناللاإراديةالحركاتكل

الدموية،والدورة،للهضمالمعدةوحركاتالرئتينوانقباض،القلب

الإنسانإرادةأنحيث،الجهازذلكيتبعذلككل،الغددوإنرازات

وأقلبهضرباتلطقفأنالفرديستطيعفلا،ذلككلفيلهادخللا

الجهازذلكطريقعناللهبإرادةذلكيتمإنما،منهايقللأويزيدها

احده!القولسبق!ك،قسمينإلىالجهازذلكوينقسم.المسمقلالمصي

نيالغددوإفرازاتالانفعالاتعنالمسئولالسمبتاويالعصبىألجهاز
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الحيويةعنالمسئولوهوالباراسبتاويالمصبىالجهازهووالاَخر،الج!ح

.الإنسانجسمفي

نمومنفحسبالنموهووليس،فحسبالسلوكهوليسفالإنسان

إنما،وخيراتوممارفالمدركالا،نيونمو،للمظامواستطالةللعضلات

حيثومن،أ!ثكالهبمختلفنموهحيثمن،متكاملكلهوالإنسان

هو،الخ...ووجدانه،انفعالاتهحيثومنمتناقغماتها،بكلسلوكياته

وجل.عزاللىبإرادةيمملكل

الجسمفيالحركةسببهيالنفسأتإلىسيناابنتطرفكذلك

والإدراك،الوجدانيةالانفعالاتومصدر،وجلعزاللهبإرادةوحيويته

والحسوالثرالخيربينيفرقاالذيوالمميار،الساميةالعقليةوالممليات

والقبح.

rvhttp://www.al-maktabeh.com



ء-صيماثثم"

امبط"مبحج!لم

8مئ!مبب
!م-با-

!اطكا
30"مب!

"!.مجة.!؟!خ

كأ+

بم،8

تبما

!خأ*

!ث

"!ب8مل،م!
كا.

،ع"

:!

*ة

rA

!خ

تحأتا

تمط!خ
،خِعِثم

-طصم

ث!صِ!ثعثِلم

مِث

يا

ج
ج

!خ3ءلأ"سعث!البما

؟18

*ةبم

ءلأ

؟،آ،!ب
طا:.-

بم،8

بخ

!اة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الفزاليحامدأبو*ء

القوىلجميعمنبعأتمدالنفسأنفيسيناابنملكالغزاليسلك

الغزاليأنيذكروممالها،مصدرأالجهم!ميكونأنالممكنمنليسالتي

عنيعبرالذيفهوالأولأما.النفسلفطعليه!يدلمعنيينبينفرق

ا"أفضل:نقولحينذلكمثالالمذمومةالشهوانيةالحيوانيةالصفات

إليهقصدالذيالمعنىنفسوهو"نفسكتجاهدأنالجهاد

بينالتينفسكأعدائكأعدى":قالحين--صالهتهاللهرسول

فإن،الإنسانحقيقةعلىالدلالةبهفيرادرخَالاالمعنىأما.1(جضبيك

الجوهر.وهيحقيقتهشيءكلنفى

اللفطأنيرىفهو،والعقلالنفسبينالغزاليفرقكذلك

بهويراديطلقفقد،ثلاثةمعانأحدعلىالدلالةفييستخدمالأخير

انحلوقات.أولوهوالأولالعقل

جوهبربممنى،الإنسانيةالنفسبهيرادالعقلفإنالثانيالمعنىأما

علىللدلالةالعقللفقيستخدمإذالثالثوالمعنى،وفكرعقلالنفس

.(1)الإحساسيقابلالذيالإدراكوهي،النفىصفاتإحدى

تدركالنفسإنفيقول،العقليالإدراكعنالغزاليوتحدث

معمْىفإنحمصيطابعكلمنالمجردةالكليةالمعانيأيالمعقولات

جسمية.صعفةكلمنمجردأمعنىمملأالإنسان

الذيهو:لهشريكلاواحدفالحالق،المعانياختلفتمهماولكن

معانيهوبكل،الصفاتتلكتعددتاومهما،صفاتهبكلالإنسانخلق

قدالمعانيوهذهالصفاتفتلكلذا،المعانيتلكوتنودتتمددتومه!

الابق.المرجع(؟)
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المولىخلتىنيخلالهامنويتفكربهاويخعرفبهاليستدلالإنسانصنعها

هوذلكويكوتأولأإليهاالديهديناإجتهاداتفىلذا،وجلعز

و!دينا.يوفقناأتاللهوندعو،وجلعزشأنه

الممانيتلكبكل،جدالأونقاشفيهاليسالقالخالدةالحقيقةاما

إعجازهوالإنساتذلكأنفي،والمتغيرةالمتنوعةوالصفات،المنعددة

يحثماء.وقتمامستردهوهو،خالقهفهو،وجلعزالمولىممجزاتمن

ريث!دبخأأحمدبنمدالوليدأبو**

النباتيةالثلاثالنفوسبينالتفريقيجبإنهرشدابنقال

فه!،للبدتمفارقتينليستاالأولتاتفالنفساتوالإنسانية.والحيوانية

النفسأما،بفنائهوتفنيانالحيراتأوالنباتبوجودتتواجدات

أحده!جوهرئمنمركبالإنساتوأن،آخرجنسمنفىالإفسانية

.رخَالافيتأثرالجوهرئاحدنيالمرضيؤثروقد،بدنهوالاَخرنفسه

النفس:وحدة

نأالمستحيلومن،بهالخا!عةنفسهجمعلكلإنالفارابييقول

نيمنبثةقوىوللنفس،واحدةنفسمناممثرعلىالواحدالج!عيحتوي

موكلأحده!رئيسيينتسمينإلىالقوىهذهوتنق!عالبدنأنحاءجميع

هيفرعيةأقسامثلاثةإلىالأولوينق!حبالإدراكموكلوالاَخربالعمل

حفطهيالأولىفوظيفةالإنصانيةوالقوةالحيوانيةوالقوةالنباتيةالقوة

والنموالتغذيتثمملأفهاأينوعهعلىوالإبقاءوتنميتهالشخص

وأالرغبةتقتضيهالذيالنافعجذبنيالثافيةوتخحصروالتوالد،

وأماالغضبويتولاهالخوفيستدعيهالذيالضاردفعوني،الشهوة

أنهاأيالحياةهذهفيوالنافعالجميلباختيارفخاصةالشالثةوظيفة

الإنسات.سلوكعلىفر!ثتخلقيةقوة

أماوإنسانيحيوافي:فرعيينقسمينإلىمنهماالثانيالق!عوينقسم
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المعرفةتحصيلإلىفيهدفالإنسانيوأماالإحساسفوظيفتهالحيواني

.النظريالعقلاسمالأخيرعلىويطلقالكلمةبممنىالعقلية

النفسوحدةاتخذأتعليهوزادالنهجهذاسيناابننهجكذلك

بينوفرقللبدنجوهرهانيومخالفاتهاوجودهاكلالبرهنةإلىسييلأ

مننوعاَبينهاأتوذكروإنسانيةوحيوانيةنباتيةرئيسيةقوىثلاث

وبينوالخصوصالعمومباعتبارمرتبةالنفوستلكإن:ويقولالتدرج

أعمالحيوانيةوالنفسوالإنسانيةالحيوانيةمنأعمالنباتيةالنفسأت

النفىوأماالسواءعلىوالحيوانالإنساتلدىتوجدلأخهاالإنسانيةمن

البث!ر.أفرادعلىقاصرةلأغاخصوصأفأكثرالإنسانية

ابنإليهذهب!عكثيراَيختلفمسلكاَيسلكفلمالغزاليمامالاٍأما

ل!مكبدنهنيل!نساتالنفسمثلأخها:علىالنفسقوىفصورسينا

وقواه،وعالمهالنفسمملكةالبدتفإت،ومملكتهمديختهفيدال

كالمشيرلهالمفكرةالعقليةوالقوة،والمملةالصناعبمترلةوجوارحه

إلىوالمسيرةالطعاميجلبسوءكعبدوالشهوة،العاقلوالوزيرالناصح

للمسيرةالجالبوالعبد،يثرطةكصاحبلهوالحميةوالغضبالمديخة

لاحتى،تدبيرهكلنيالناصحبصورةيتمثلخبيثمخادعمكاركذاب

استعانتمنالنفسكذلك...ساعةآرائهفيومعارضةمخازعةمنيخلو

بإحداه!واستعانتالشهوةعلىوسلطتهاالغضبيةالقوةوأدتج!بالعقل

ةوه!ثلابخلايةوغلوائهالغضبقيمةمنيقللباتفتارةالأخرىعلى

عليها.الغخعبيةالقوةبتسليطوقهرهاالشهوةيقمعوتارةواستدراجها.

.(؟)أخلاقهوحسنتقواهاعتدلت

الابق.المرجع(1)
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تافذكروا،الإنسانيةالمعرفةتفسيرفيالإسلامفلاسفةقالكذللىُ

إلىتصلحتىالخيالإلىالحسمنالإدراكسبيلنيترقىالنفس

علىالفعالالعقلمنعليهاتفيضاليالمعانيلقبولفيهاتستعدمرتبة

فيالعقليةمعارفهيكتسبلانسانالاٍأنذلكومعن!.الإشرافميئة

.ماديأثركلعنالمحردةالمعانيتفيضبل،التجربةطريق

واتنسانيةالاٍالنفسوحدةيؤكدواأنالعلماءهؤلاءاستطالحوقد

القولمعتمامآيتفقالبدتعنمستقلكاملجوهرالنفسهذهإتقولهم

بوحدتها.

النفسوحدةفكرةيبرزأتواستطالحالنفسبوحدةرشدابنويقول

وظائفالنفسلهذهأتبينعندماتدعيمخيريدععهاوأتالإنسانية

بالإستعدادوتنتهي،والحركةواطسوالنموالتغذيمن-ثدأعديدة

نأرشدابننفىكذلكُ،حمميطابعكلمنتجريدهابعدالممانيلقبول

التدرجهذاعنوعبر،الوظائفهذهمختلفبينطبيعياَتدرجأهناك

تعدمنهاوظيفةكللأنفذلكالوجودجهةمناتصالابينهاإتبقوله

للوظيفةوعورةك!لاتعد!ك،تليهاالقللوظيفةماديأأساساَأوشرطاَ

ومادةالعقليالإدراكنيشرطأيعدالحسذلكمئالمنها،أدنىالق

وكذلك،كالتغذيمنهالأدنىللوظائفاوع!ورةك!لأيعدلكن،لهأولية

الحسأنبمعنىخيالدوتتفكيرلاأوحسدونخياللافلأنه

المقلي.الإدراكنيضروريانوالخيالْشرطان

الاكويني"*توماسأنالمسلمينالعلماءأعابالذيالغبنومن

.د!ث!رابنآراءلنفسهادعى

القويالأساسإلاهيما،المسلمينللعل!ءالإسلاميةءارَالاوتلك

النفس،وحدةعنيتحدثرشدابنفهذا،النفسعلممنجزاتلكل

المتعددةوظائفهااتوكيف،البثصريةالنفسداخلالتكاولوعن
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تاوكيف،تفاكلديناميحيويبشكلالأخرىمعمنهاكلتتكاول

تأذلكومثلالسويالسلوكإلىالنهايةنييؤديالتكاملذلك

لحدوثشرطفالإحساس،الإحساسبواسطةإلايتملاالإدراك

نستخدمباننا،اليومعلماءيفسرهماوهذا،لهمكملوهو،الإدراك

السمعيةأوالتذوقيةأوةيم!ثلاأواللمسيةأوالبصريةسواءحواسنا

هوالإدراكولكنمعانيهاعليهانمعبغلافإننا،بالأشياءنحسوعندما

،أخرىمتعددةصاولتدخلوهنا،المعنىصبغةالمحسوسذلكُإعطاء

افتلفة،والقدرات،السابقةوالخبرات،والتعلموالتذكرالانتباهمنها

وماوحدتهاالاستجابةومدى،الاستجابةعلىوالقدرةاللفظيةكالقدرة

الخ....وانفعاليةسلوكيةأنماطمنيصاحبها

النفسية:الوظائفأتدرج

وهذه،ةي!حلاللنفسمادةتعدالغذائيةالنفسإترشدابنيقول

الاتصالمننوعاَهناكاتذلكُومعنى،الخياليةللخفسمادةتمد

غيرملموس،نحوعلىالتدرجهذا،وأتإليناالنفسيةبينالوظائفوالتدرج

فيماالسببسوذلكبينها،واضحةفاصلةخطوطوضعيمكنلابحيث

اخرىوظيفةتأثيربسببوتحولتغيرمنالوظائفإحدىعلىيطرأ

منبدفلاواحدموضوعفيتوجدالقوىهذهكانتلمابأنهذلكوتعليل

معالأخرىعلىواحدةكلوتاثير،البعضبعضهافيالقوىتؤثرأت

تصاعديتدرجفهناك،النفسيالاستقلالمنبنولحمخهماكلاحتفاظ

لىٍااحداهامنالنفستنتقلبحيث،الأولىالنفسيةالوظائفبين

.محسوسغيرانتقالاالأخرى

الأذهاتإلىيقربهبمثالوالمعرفةالوجودنيالتدرجهذاوضحوقد

الهواءفييحدثالذياللوتإن:،التهافت*تهافتكتابنيفيقول

المشتركالحسفييحدثالذيواللوت،العيننييحدثالذيباللوتليس
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يختلفالحيالفييوجدالذيواللوت،الميننييحدثالذيباللوتليس

الذاكرةفييحدثالذيواللوت،المشتركالحسنييوجدالذياللوتعن

الخيالا.فييحدثالذيغيرآخر!ثيء

النفسيةللوظائفريثمدابنخصصهالذيالوعفمجعلهووذلك

أما.الجسميةالأعضاءبعضفيهاالنفمىتستخدمالتيتلكوهيالينا

يطلقالقتلكمنجسميو!فعأيتستخدملاالقالساميةالوظائف

العقلية.الصورايعمعليها

يجدولا،النفسعنصورتهوتنميةالخيالأبعادنيرشدابنويذكر

ضرطآكانتوإتاطياليةالصورلأت،كبرىمشقةذلكنيالعقل

الصورأنحينني،جسميةقوةإلىتنتميفإنهاالمعافيتجريدنيجوهريآ

الخيالبحالضاق،العقلنماوكلما،جسميةغيرقوةإلىترجعالعقلية

المفارقة.الصورإدراكالإنسانواستطاع

شروطمنشرطهيالخياليةوالصور،الخيالكانوإنهذا

العملياتاأحدهووالخيالالتفكيرمراحلأعلىهوفالتجريدالتجريد

!ألفرديمكنولا،واحدةعملةوجها!هوالتخيلوالخيال،العقلية

،الموضوعبهذاالخاصةالذهنيةالصوريستحضرأندوتماشيئأيضخيل

تبمأ،لابالطبع؟رخَالامثلفردكليتخيلهلالمطروحالسؤالولكن

تسعفهمنفمنهمالمقليةوقدراتهمالأفراد،بينالفرديةللفروقط

وسهولةبيسرفيستحضرهاالصوربتلكالتذكرعلىوقدرته،الذاكرة

جييداَجهداَيبذلوآخر،لاستحضارهابسيطاَجهداَيبذلمنومنهم

هذهمنجزءآيستحضرمنأيضآومنهموهكذا،عليها...للتمرف

.اهكذو...ةلصرا

كانوإت،الميدانهذافيهامأدورأتلعبالفرديةفالفروفإذاَ

جميمآأنهاإلا،ككلالعقليةالعملياتبينوتكامل،تداخلهناك
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يحويهوماالمقلمنفتنبع،واحدإطارفيوتصبواحدمعينمنتنبع

هوالواحدالإطارذلكُفيتصبأتأجلمنتتكاملقدراتمن

وأنواعه.ممانيهبكل،السلوك

.(ميِوقَتأحدنفيالإنسَاتَخَلَقَنا!لَقَد:تعالىوبقول

(4)آيةالتينسورة
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لزجافصا

النفسعمميادين

والتطبيقية:النظريةالنفسعمميادين

حق،معهمتبائهووماوضدانقيضاالحياةهذهفيشيءلكلان

فالسويوكذاةرخَاللونقيضضدهيوالدنيا،الموتفنقيضهاالحياة

لكللوجدناوالاش!ياءالصفاتكافةحصرناولوالشاذ،وضدهنقيضة

نقيضا.مخها

النفسبعلمويقصد،وتطبيقينظريالىتنقمعالنفسعلموميادين

بالقضاياتعنيالقتلكهيالنفسلملمالنظريةالفروعاوالنظري

المسائلهذهاوالقضايا،وتلكُ،النفسعلمفيالعامةالنظريةوالمسائل

التطبيقيجانبهالهايكوتقدالمشكلاتوتلك،العامةالمشكلاتتمثل

لها.يكوتلاوقد

ووسائلوطرفباساليباهتمامهافينصبالتطبيقيةالفروعاما

بالفروعالمتصلةالعلميةالنظريةالبحوثاليهتوصلتمالتطبيق

الانسانية.بالانشطةوالمتمعلة،النظرية

صلوكياتبدراسةيهتمالنذ!علمفروعمنفرلحهناككانوإذا

علموهناكالثواذ،سلوكياقادراسةهوفنقيضهوالاسوياءالعاديين

الطفولة،نفسعلمونقيفط،والراشدينالمراهقيناوالبالغيننفس

وكذا،الحيوانسلوكدراسةوضدهاالبثصريةسلوكياتاودراسة
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والتطبيقي،،العامالنفمىعلمثمتاع!جلاوسلوكياتالافرادسلوكيات

اكثرفروعالىوالمتناقضةالمتناظرةالانواعهذهمننوعكلويتفرلح

بعد.فياسيتضح!كتخصصا

نيمتثابهوتياءالاصاوالماديوتفالاشخاص،الايضاحنيوزيادة

...وترددواندفالح،وانفمال،وتخيل،وتفكيرتذكرمنالعقليةالممليات

هذهوصفالىيهدفNormalsياءالاصاوالعاديينالنفسوعلمالخ

وحتى.الولادةمنذنموهاواسلوبلطريقةالتعرضدوتالعمليات

واشذوذمنالعملياتلتلكيحدثمادراسةفيلهدخلولاالشيخوخة

الحالاتفييبحثالذيالشواذنفسعلميخصذلكلأناعوجاج

.(1)العاديينحالاتنىكبيرااختلافاتختلفالتيالعقلية

بينالعقليةالعملياتفيهبا!ثتلاأنالىالتنويهيجبولكن

منتشابههوانماتاما،تثابهاليسالاسوياء،أوالعاديينالاشخاص

ليصبحالاطارهذاعنيشذولمالسواء،اطارداخليقعانهحيث

الاطارنييدخلانهمنبالرغمالسواءذلكانبالذكروالجدير،شاذا

شخصبينقارناهاذا،سواءهيفقدولاتشابههيفقدانهالا،السوي

يدخلاتهناوه!اءبالذكيتمتعاتفرداتلديناذلكعلىويقال،وآخر

داخلويصبحاتالذكاءبذلكتمتعهمفيالاسوياءالاناساطارضمن

ولكنالاسوياءاوالماديينالا!ث!خاصاطارهوواحدواطارواحدةفئة

الذكاء،لذلكُقياسبعملنقومحينعفاتهيفقدالفئويالتشابههذا

هوذاتهحدنيفالامرجداذكيوالآخرالذكاءمتوسطاحده!فنجد

يمكنالسواءاطاروداخلالاذكياء،منياءالاصيشملعاماطار

الفردية.الفروفعلىالتعرف

جزءكليكمل،كلهوافتلفةبفروعهالنفسعلمفانذلكوعلى

.م%AVAالانجلو-وتطبيقاتهاصهانفىعلم-القوصيالعزيزعبد(؟)
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متكاولكلفهو،الآخرالفرعاوالاخرالجزء،فروعهمنفرعكلأو

العلميوالتعميقالتخصيصمننوعاالاوالتفرعاتالتنوعاتتلكُوما

وكات،كبيراتوسعاالنفسعلمقاعدةتوسمتفلقدالدقيقوالتخصصى

ميادئدخلتالتيالتخصمماتمنالنولحذلكُهوذلكُفيالسبب

،المرأةسيكولوجيةاوالمرأةنفسعلممثلواسعةافاقاوطر!ا،مختلفة

نفم!وعلمالمراهقةففىوعم(1)الطفولةنفسوعلمالشيخوخةنفسوعلم

نفسوغلم،والمبدعينالمبتكريننفسوعلم،الفكرنفسوعلم،الدعوة

وهكذا....المعوقيننفسوعلم،العباقرة

منتقسيماساس0علىيقومالاسلوببهذاالنفسعلمتقسيمكاتفاذا

تقسيماتتوجدانهالا،الطريقةحيثمنلهيخعرضولاالمادةحيث

ستةالىينقعالنفسعلمات*نايت*ركسفيرىالنفىلعلماخرى

رئيسية.اقسام

الجهازودراسة،الوظيفيةبالناحيةو!تمالفسيولوجيالنفسعلم-1

والغددبينه!،المشتركةوالوظائفبالاحساسوعلاقتهالممعي

علميدرس!ك،والسلوكيةالعقليةالفردحياةنيواثرهاءا!صلا

بوظائفاالصلةذاتالموضوعاتمنا!ثكالفسيولوجيالنفس

سلوكعلىالاثرذاتالوظائفتنكُوبالأخص،الاعضاء

ووظائفه،وتركيبهالعصبىالجهازموضوعاتهأهمومن،الانسات

لخارجي9بالعالمبالاتصالالانساتيقومالجهازذلكطريقفعن

الاعضاءكلويستخدم،افتلفةالخارجيةبالمؤثراتويحس

والموجاتالاذتطريقعنالسععيالاحساسمثلالحصية

،البصريوالاحساسوادراكيا،عليهاوالتمرفالصوتية

التغذية،ايضاموضوعاتهتشمل!ك،والتذوقى،والشىواللمسي

.بجدةالثروقدارالناثر،الإسلامضوءنيالطفولةففيعلمكتابللمؤلفراجع(1)
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حيويةعنالمسئولانالمعروفومن،ونموهالجسمبناءفيواثرها

الجهازمنوالمتفرعالباراسمبتاويالعصبىالجهازهوالج!ع

الجهازونظام،الانفمالاتالفرعهذايدرس!ك،المستقلالمصي

السمبتاوي.العصبىالجهازهوعنهاوالمسئول،الغدي

بالادراكمباثراوثيقااتصالاتتصلوتلكُالممرفةسيكولوجية-2

المعرفية.بالناحيةيتصلماوكل،والتذكروالتملموالانتباه

تتكاملوكيف،العقليةالعملياتكلالفرعهذاويدرس

تكونوكيف،الاخرفىمنهاكليترتج!وكيفالعملياتهذه

عقلية.قدراتمنالفردلدىلمانتائجالعملياتهذه

الذكاءاخضباراتعلىوتنصبالمقليةالنفسيةالقيايمات-3

عمليةهووالقياس،الثمخصيةوساتللافسانافتلفةوالقدرات

يذكروهكذاالث!ءكميةاوالبمداوالفترةاوللمدىتقدير

سواءمتعددةمعانفيتستخدمقياكاكلعةوانجلش()انجلش

المعاني:هذهكاسماوكفعلاستخدت

نفسها.القياحاعمليةمنعليهاالحصوليمكنالقالنتيجةانها-أ

.القياسعمليةنينستخدمهالذيالمعياراوالوحدةانها-لا

والانحرافكالمتوسطالإشياءلخصائصاحصائيتقدير-هيص

نحنفمثلا،الشيءتميزخاصيةعنيعبركلوالارتباطالممياري

قدرةمثلافنقيسبدقةبينهاتميزبحيثالمقليةالقدراتنقيس

الاستدلاليالتفكيرعلىوالقدرةالهرد،التفكيرعلىالفرد

يكفيلاالقدراتمجالفيوكذا،المفهومتكوينعلىوتدرته

الذكاءبينالتمييزنستطيعولكناعامةبممفةالذكاءتحديد

التعيزالذاكرةفيوايضا،الادائيأوالعمليوالذكاءاللفظى

وهكذا.والبعيد....القريج!والتذكرالمباشرالتذكربين
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الحيواتعلىالتجاربعملفيوينصب،الحيواتنفسعلم-4

انسانيا.بهاوالاستفادة

منهاوالشعوريالمكتسبأومنهاالفطريسواءالدوافع-5

.واللاثموري

وسيكولوجيةالاجتمامحطبالتكو!وكتمالاجامحطالنفسعلم-6

الذيالعلمهوالاجتمامحطالنفسوعلموالماداتوالنظمتاع!جلا

الاجتماعيةالمواقفخلالمنيتشكل!كالفردسلوكيدرس

هوالاجتمامحطالنفسعلمموضولحاتآخروبمعنىافتلفة،

المنبهاتتاثيرتحتالفردكماالصادرللسلوكالعلميةالدراسة

.علاقاتمنبينهاوماافضلفةالاجتماعيةوالمثيرات

علمميادينتقسيموهوالشائعللتقسيمنعرضسوفلكننا

الميادين.تلكاهمالىفشيروسوفوتطبيقينظريالىالنفس

النظريالنفسعممياديناهم

:العامالنفسعماولا:

النظرياتتلكوتأسيس،النظريةبالدراسةالعامالنفسعلميهغ

العملياتبدراسةالعامالنفسعلميهتمولا،العلملذلكالاسسووضع

سيكولوجيةيدرسلكنه،بذاتهاجماعةاومعينافرداتخصالقالنفسية

ويبحث،عامبشكلال!لوكلذلكتدفعهمالقودوافعهمالافرادهؤلاء

،الادراكاوالاحساسدراسةعلىفيقومالنفسلعلمالعامةالقوانينفي

النظريةالناحيةمنوذلكؤالتفكيروالتخيلوالتذكر،،والانتباه

بذاتها،جماعةعلىتنصباومعينافرداتخصاتدوت،البحتةالعلمية

يمنىوهوالفرد،حياةنيالقوانينتلكُتطبيقاتفيالبحثودوت

المبادىءتلكُتطبيقاتلات،ومطلتىعامبشكلةير!ثبلاالنفصبدراسة
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النفسعلومضنوتدخلالعامالخفسعلمنطاقعنتخرجوالقوانين

وكلالتحبدراسةليعنيالعامالنفسعلمانمثلانجدولذا،التطبيقية

التعلمهذامكوناتاعنالنظربغضعامبشكلبالتعلميخصلما

التح.نفسعلمبهايختصوالتي،وموضوعاته

يجثانهسماهمنيبدووك!العامالنفسعلمانالقولسبقوك!

ويدرسيبحثالعلمهذاكاتفاذا،الخصوصياتدونالعمومياتاني

تلكيدركفهو،الخوالتذكر...،والافتباه،والادراكالاحساس

تدخلالتيالعواملحيثومن،العامةمكوناتهاحيثمنالعمليات

تختلفالسلوكيةالعملياتهذهاتعنالنظربغضسلوكياتاكونهاضمن

العملياتتلكانعنالنظروبغضالفرديةللفروقتبعالاخرنردمن

دراسةهيهنافالدراسة،لاخرىبيئةومنلاخرىفئةمنتختلف

الدخولدوتالاسوياءمنالبشرمعظمتسودالتيالظاهرةلتلكعلمية

.بيئاتاوبافراداوبفئاتاخاصةتفاصيلفي

النظريةالاصولفييبحثالذيالملمهوالعامالنفسوعلم

العلم،مذايثبتهاالقوالفلسفاتالعلمبهذاالحاصةالاكاديميةوالنواحي

العلم.هذاوتخصتنبعالتيالفلسفاتاو

لعلمالاسا!يوالهيكل،النظريالاساسيمدالعامالنفسوعلم

القواعدوارساء،افتلفةونظرياتهالعلمتاصيليتمطريقةوعنالنفس

له.الاساسية

PhysiolialPycholoyالفسيولوجيالنفمىعلمثانيا:

بوظائفالصلةذاتالموضوعاتالفسيولوجيالنفصعلميدرس

وخا!ةالانسانيالسلوكفيتوثرالتيالوظائفتلكوخاصةالاعضاء

يصلالذيالجهازفهو،بهايقومالقوالوظائفوتركيبهالعصيالجهاز

دراسةمع،وخصائصهاالعصبيةالخلاياوكذلكالخارجيبالعالمالانسات
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والمؤثرات،والتذوقيوالشمي.واللمصيوالبصريالسصرالاحساس

مثلالجسديةالوظائفبدراسةيهتمكذللىُالاحساساتهذهنيتؤثرالتي

التغذيةمواديشمل!ك،واليقظةالنوماثناءالمنخحالةفيدرسالنوم

Feedingالمخ.علىواثرهاالتعبيريةومظاهرهاومثيراتهاوالاففعالات

افتلفةالمراكزبدراسةيهتمللمخالفسيولوجيالنفسعلمدراسةوني

السععيالادراكمناطقومنهامركز،كلواختصاصالاللمخالمكونة

Visualوالبصري and auditoyaresفيالتحممناطقوهناك

?,Lالحركيالنشاط I Motor contorolبالكلامتختص

MotorseachالسمعومناطقHeingالتجريباش!وكذلك

Motorytemالحركيالنظامْاتالفسيولوجيالنفسعلمالحدييى

الحركة.منخاصمعدلله

علىدراستهنيينصبالفسيولوجيالنفسعلمموضولحفانلذا

بينالعلاقةدراسةعامبشكلوهو،والسلوكالعصبىالجهازبينالعلاقة

نيسواءانهمع،المتنوعةالبدنيةالوظائفاوبينالكليالمتكاولالسلوك

كلهالصصخصعلىالاهتمامنركزوالعقليالنف!م!الطباوالنفسعلم

ووسائلباساليبالخارجيةلبيئتهاتستجيبمتكاملةوحدةبمعفته

الخاصةوالاجزاءالمناطقتلكعملكيفيةمعرفةيجبانهالامتنوعة

السلوكية.الاستجاباتتلكُاثناءالجمممن

-:هيالفسيولوجيالنفسعلميتناولهاالقالموضوعاتواهم

العصبى.الجهاز-1

الحسية.الوظائف-آ

الصماء.الغدد-3

.والوجدانوالتذكرللتمليمالممعاحبةالوظيفيةالنواحي-4
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والبصريالسمعيبالادراكالمتصلةإفيةالمراكزدراسة-5

.الكلاموكذاوالحركي

واليقظة.النوممثلالحيويةالوظائفادراسة-6

ocialPycholoyالاجتما!النفسعمثالثا:

وواقعه،،وخمعائصه،تكوينهالفردنييبحثالنفسعلمكاناذا

فاتذاتهاتاع!جلانييبحثالاجتمالحعلمكانواذا،الخ..وانفمالاته

نيبالفرديهتمفلم،العلمينهذينمجاليبينيتراوحالاجاك!النفصعلم

ةع!جلاداخلالفردبدراسةاهتموانا،لذاتهابالج!عةيهتمولمذاتهحد

اطارنييكتسبهاالتيالخمهمائصهيومابها،ويتاثرفيهايوثربحيث

القوالاسىافرادهاخصائصمنةع!جلاتغيرحدايوالىةع!جلا

.ةع!جللالافرادتجذب

للفردالاجتماكطالسلوكهوالاجتمامحطالنفسعلمبهيهتمماواهم

الاجتمامحط.مجالهالفردداخلةمن!اردمنبدلاذلكو!لمرفة

بالمجتع،علاقتهحيثمنالفردسلوكالاجتمامحلأالنفسعلمويدرس

علميدرسوكذلكُبمفردهسلوكهعنيختلفسلوكلهالجاعةفيفالفرد

منذالافرادعلىتؤثرالقافتلفةالاجتماعيةالمؤثراتالاجتمامحطالنفس

القيادةالاجتمامحطالنضىعلميدرس!ك،تاع!جلابانوالحيهتم!كالطفولة

تصيبالتيالانحلالصاملدراسةعنيغفللمانه!كالعاموالرأي

معالاثماعاتسيكولوجيةبدراسةكذلكُفاهتم،المحتمعاتنيالافراد

الاجتماك!.السلوكلتفسيرالعامةوالمبادىءالقوانينباكتشافالاهتمام

وتأثيرهالفردسلوكبدراسةليسالاجتمامحطالنفسعلميهتمكذلدُ

السلوكياتهذهتكوينكيفيةبدراسةبل،فحسببالج!عةوتائره

والثقافة،،وبالطفولةوبالتربية،بالبيئةالفردعلاقةحيثمناجتماعيا

الفرد،!شخمعيةتكويننيذلكتاثيروكيفية،والمعتقداتالمرجيةوالأطر
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الفردوعلاقةالفردشخصيةنيالاتجاههذاواثر،الاتجاهتكوينوكيفية

عنالفرددفاعوكيفية،الاتجاهاتلهذهالمصاحبةوانفعالاتهباتجاهاته

به.يتمسكاماتجاههالفرديغيروهلالاتجاهاتتلك

-:الاجتماىالنفسعلميتناولهاالتيالموضوعاتاهمومن

والفرد.الاجتماعيةالتنشئة-1

والفرد.الاجتماعيةالممايير-2

والفرد.الاجتماعيةالاتجاهات-3

الاجتماعية.للاتجاهاتالمحردةالعواول-4

الثباب.فيالاتجاهاتتكوين-5

.الشبابنيالاتجاهاتقياس-6

v-والقيادةالجاعاتسيكولوجية.

الجاعة.لبناءالمحددةالعوامل-8

الاجتمامحط.القياس-9

والدوافع.القيم-10

.والاتجاهاتالقيم-1؟

الشخصية.وتنظيمالقيم-12

القيمة.قياس-13

DevelopmentPycholo"النمونفسعمرابعا:

المراحلقتابعهووالنمو،والمراهقةالطفولةففسعلمعليهويطلق

النمووينقمعالنضجاكقالال!اساساتهدفالفرد،حياةفيافتلفة

الخارجيةالجسميةالنواحيحيثمنالتكوينيالنموساوله!قسمين

والعقليالجسميالوظيفيالنموهووالثافيوالطولالوزنحيثومن

الجسمي.والنموالتطوريصايرالذي

النموهذافيتؤثرالقوالعواولالنمولظاهرةالنفسعلمودراسة
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يحدثاومامرحلةكلومميزات،افتلفةبراحلهللنموالعامةوالمميزاتا

النفسيةالحصائصنيتطورويصاحبه،جسميتطورمنخلالها

تقسيماتوقسموهاهذهالنموبراحلالنفسء!لعاهتموقد،والوظيفية

-هو:منهاوالشائعالتقسياتتلكواهم،متعددة

الميلاد.قبلمامرحلة-1

المهد.مرحلة-2

.المبكرةالطفولةمرحلة-3

الوسطى.الطفولةمرحلة-4

.المتأخرةالطفولةمرحلة-5

المراهقة.مرحلة-6

الرشد.مرحلة-7

النموفمراحل،والمراهقة،الطفلبسيكولوجيةالنمونفسعلمو!تم

والعقليةوالجسميةالفسيولوجيةتا!لاوالطفلبهايرالتيافتلفة

هذااساسياتمنتعدالمراحلمرامرحلةبكلالحاصةوالانفعالاتا

كيفيةبدراسةالنمونفسعلمفيهتمالمراهقةسيكولوجيةوكذلكالعلم

وانفسيةاوةي!مسجكانتسواء،المصاحبةالنضجوصاملالمراهقةبدء

المراحل،منمرحلةكلفيونموهاالعقليةالعملياتدراسةمع،انفعالية

المراهقة.فترةفيوخا!ةمرحلةبكلالخاعمةالمشكلاتدراسةمع

حيثمن،فحسبالجىالنموبعملياتيهتملاالنمونفسوعلم

بماتهتمانما،برزنهوزيادة،الجسموطول،العظامواستطالةالعضلاتنمو

العقلية،العملياتفيونموفسيولوجيونمو،حثوينمومنذلكُيصاحب

جزئي،وليسكليهوفالنمو،والانفعال،والادرافهالاحساسفيونمو

ينموفلاالانساتجسمفيكليايسيرالنموجعلوتعالىسبحانهه!لاوان

يسيركليالنمولكن،الاخرىدونمنطقةتنموولاالاخردونعضو
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الكلمنتسيرمثلا،فالحركةاسفلالىاعلىومن،الجزءالىالكلمن

التجزئفيالحركة،وتبدأككلذراعهتحريكُالطفليستطيعحيثالجزءالى

بالاشياءالامساكفيبهاوالتحماصابعهتحريكيستطيعحتىفشيئأشيئاَ

الىتصلحتىتسيروتظلاعلىمنايالرأسمنالحركةتبدأوكذلك

عبرةولنا،وجلعزالمولىحممنحكمةوتلكُالجمحاسفلفيالقدمين

حتىواستمرتارأسهمنالروحسرتحيث،لادمخلقهفيوموعظة

./قدميهوصلت

Abnormalpsychologyالثواذنفسعلم:ا!ماخ

واالشواذسلوكبدراسةالنضىعلمفروعمنالفرعمذايهتم

فيهميندرجوالشواذ،مألوفالغيراوسوىالغيرالسلوكاصحاب

النفسيةالحالاتيبحث!ك،والمجانين،العقولوضعافوالنوابغالعباقرة

-:قسمينالىالشواذنفسعلمنقسمانويمكنوالعقلية

والنوابغ.الموهوبيننفسعلم-

والعقليةالنفسيةالامراضبدراسةيهتمالذيالمرضىالنفسعلم-

اسبابلمعرفةوالمنحرفينالثواذلسلوكالنفسيةالاسسودراسة

.والانحرافالشذوذ

يكونوالامنهمالشواذلات،الاسمبهذاالشواذنفسعلمسيوقد

الغالبةالطتعليهمتنطبقالتيالمجموعاتامناو،الاعظمالسوادمن

شواذايعتبرونالايجاباوبالسلبسواءالمتطرفونفلدينا،المجتمعفي

العباقرةفانكذلك،الاعظمالسواداوالعريفعةالقاعدةعنشذوالاغم

ايجابيا،يعثذتاحداهم،القاعدةعنشواذايمتبرواالمعتوهيناو

الشواذ.نفسعلمسمىلذاسلبيا،شذتوالاخرى
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Animalpsycholoyالحيواتا!فنعمسادسأ:

العلماءهؤلاءأوائلومن،الحيوانبسلوككبيرةعنايةالعل!ءعني

علممعاولإلىالحيوانيالسلوكأدخلالذيوهوhoronkeتورنديك

علىالتجارلاهذهإجراءساعدتوقد،التجريبتحتووضعهاالنفس

السلوكتفسيرنيالاكبرالأثرلهاالتيالنتائجمنالكثيرلمعرفةالحيوان

حديثالفرخأن+طه*ه*ةنلعحثورنديكتجاربأثبتتوقد،الإنساني

عمندوقفوقطوضعفإذا،والأبعادللارتفاعاتالاستجابةيستطيعالولادة

فإنهعالصندوففوقوضعإذاوأما،القفزفييترددفإنهقليلامرتفع

نأدوتالفرخهذااستخدمهاللأبعادالاستجابةوهذه،مطلقآيقفزلا

وأبالتقليدصاءالاستجابةتلكواكتسابللتعليمفرصةلهتكولن

بافلوفمنكلبهاقامالحيواناتعلىعديدةتجاربوهناكالتفكير،

Pavlovوكوهلر،الكلابعلىKohlerتجاربوهناك،القردةعلى

.كا!ألاووالقططالخيلعلىأخرى

التجربةوحملأPavlovبافلوفبهقامماالتجاربتلكاشهرومن

بأنوذلك،الثرطيالمنعكسالفمللإثباتاالكلبعلىبهاقامالق

بسيطةتث!ريحيةعمليةلهأجرىثم،هسًاروجسمهوثبتكلبأاحضر

وقياساللمابقطراتلالتقاطزجاجيةبانبوبةاللعابيةالغددلتوعيل

يسيلالكلبلساتعلىالمجففاللحممسحوقمنكميةوضعوكل!،قدره

تكراروبمد،الجرسبدقاللحمتقديميقرل!وكاتمعينبمقدارلمابه

بسيلممعحوبأيكوتاللحمتقديمبدونالجرسترعأنلاحقالتجربة

.اللعاب

خلقه،نيوجلعزالمولىقدرةونتبيننستفيدالتجربةهذهومن

إلىبنفسهيلقيلاالصغيرالفرخذلكفنجد،افلوقاتهذهأقلوفي

يتعلملمفهوالنفسعلىالمحافظةغريزة،عندهالغريزةبدافعالمهلكة
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وهبهاالقالغريزةلكنهاالولادةحديثافهوشيئأ،يكتسبولمشيئأ،

حياته.علىبهاليحافطلهالنه

تولدوغيرهاوالطيور،الحيواناتتلكيجعلالذياللهوسبحات

تستمروحتىحياتهاعلىحفاظاَولادتها،فوروالجريالمشيوتستطيع

المث!يعلىقادرةع!غارهاتلد،الولودةفالحيوانات،تعالىبإذنهالحياة

تمتلىءالوقتنفسونيأعدائها،منالهروبتستطيعحتىوالجري

كليخلقفسبحانهالغذاء،تضنحتىباللبنامهاتهاواثداءضرولح

ةي!حلاأماليبمخلوفكليعطيالذيالمولىفهولذا،رزقهومعهمخلوف

يتعرفأناستطاعالصغيرالفرخذلكفمثل،الأخطارمنواالروب

يقفز،أتفأبىحياتهعلىضارالكبيرالارتفالحذلكأنبغريزته

لغرائزهتدريبوذلكُ،يقفزهأنواستطالحالمعغيرالارتفالحعلىوتعرت

بذاته.يضرأتشأنهمنماكقعلىللتعرت

مممحوبأيكوتاللحمتقديمبدونالجرسقرلحألنبافلوفولاحق

الدهرقدمقديمةاطيواتعلىوالتجارب(؟)شكلالكلبلعالابسيل

حتى،أخاهودفنأتىحصاالغرابقضيةكانتالأشكالهذهفأولى

.الغرابفعلبماأسوةهابيلأخيهبدفنقابيلييقوم

تمالى:تال

منلّبُقُتفأناَبرُتابَّرَقإذباقئ،آدمَانجنَينَناعلييم!واتلُ

منَاللةيَتَقبَّلاَّنإقالَلأقتُلنَّك،تالَ،ِرخَالا،منَلئقَتُيوَلماحدِهِمَا

إليكَيَديبِباس!أنامايِنلُتقتِليَدكَإلطبسَطتَلَئن،َنيقَّتُملا

واثمِكَبافِىتَبوأتأريدُنيٍاالعَالمِينَ،ربئالدةأخافُإنيَكلُتقأل

ُهُسفنلهُفَطؤعت،الظَّالِمينَجزاءُوَذلِكَِراّنلاباَح!أمنَتوُكتف

نييَبحثُغُرابأالدةفَبعثَالخَاسِرينَمِنََحَب!مَافُهلَتقفأخيهِقتلَ

أكوتَأتُتزَجعأويلتِياَيقالَأخِيهِيُوارِيسَؤةةَكَيفَُهيَرُيلا؟رضِ
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.(َنيمِداَّنلامنَفَأصبَحَيِخأسَؤءَةفأوَارِيَالفُرالِاهَذَامثلَ

13-27آيةمنالمائدةسورة

مويمىنبيهبهااللهألممالتيالإلهيةالممجزةأيضأالتجاربتلكومن

الكفارحياتتلتهمحيةلتصبحبعصاهألقىحيث،السلامعليه

.والسحرة

تعالى:قال

تَالَ،ألقَىنَمَلَّوأنكُونَتًااَّمإوتُلتِيأتاَفإمُوسَىيا!تَالوا

تَسعى،اهَّناسِحرِهممنإليهُِلَّيخُيوعمعيهُمحِبَا"مُمفَإذااوُقلالَب

اَموألقِا؟علَىأنتَكَّنإمخفلاقُلنَا،يص!وُمخِيفَةنَفسِهِيفَسَجؤأَف

ُرحاَّسلايُفلحُولاريِحاسكيدُاوُعن!!َّنإصَنعُواماامنفَقفَتيَمينكَفي

أتى(.حيثُ

96-65آيةمنطةسورة

تعالى:تال

تَالَتُؤمِنملَوأقالَىتوَملاتُحىِكَيفَيفِراِّبرإبراهِيمُتالَ!وإذ

ليكَثمٍَّافَصرهنَِّريَّطلامن-ةعَبرأذُخفتالَقَليَّنئَعطيلولكِنبَلى

ة!لاأداَّواعلمسَعياَياتينَكنُهُعداَّمثَاءزُجَّنُهنِمجَبللُكعَلىاجعَل

.(حَكيمٌعَزيز

.260آية-البقرةسورة

الله!دف(!كحعزيزاللهأن،واعموجلعزالمولىويقول

العظيم.

معتجاربنيعملهيمكنلاماالحيوانكلالضجاربمنويستفاد

افلوقاتبينعاليةبرتبةوتعالىسبحانهالدخصهالإنسانلأتالإنسان

يمكنلامكانةلهتجملللانساتاللهوهبهاال!الآدميةأن!ك
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تأيمكنفلالذا،مخلوقاتهبقيةعنليميزهالعقله!لاوهبهوقدانتهاكها

تجربةهناككانتفإذا،اللهكرمهمنلكرامةمهدرةتجاربابعملنقوم

منمجموعةنحضرفهلمثلأ،الإجراميالسلوكعلىالتربيةأثرلقياس

سلوكياتهمستكونهللنرىسليمةغيرتربيةبتربيتهمونقومالأطفال

الطبيعيةالظواهرمنفستعينلكننالا،بالطبعلا؟أمإجرامية

كرامةتهدرلاحتىالبحوثهذهمثللتطبيقمثلاالسجونفيالموجودة

.الإنسان

بافلوفتجربةيوضح(؟)شكل
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التطبيتيالنفسعمميادينأهم

دون،النظريالنفسعلمعلىينصبسوفالاهتمامكانإذا

لذا،مجدوغيرمفيدغيريكوتذلكفإن،والتطبيقيةالممليةالاستفادة

النفسيةوالممارفالبحوثعلىمقتصرآالنفسبعلماليومالاهتماميمدفلم

بثكلالمعارفتلكمنوالاستفادةالتطبيقإلىامتدوإنمافحسب

التطبيقيالنفسوعلمالنظريالنفسعلمفإتلذاحياتنا،نيعملي

فالمعرفة،الآخربدوريقومأتلأحده!يمكنولاالآخرمنهماكليكمل

إلايقومأتيمكنلاالممليوالتطبيق،العمليللتطبيقتحتاجالنظرية

النظرية.الممارفخلالمن

والمبادىءوالقوانينالحقائقتطبيقعلىيقومالتطبيقيالنفسوعلم

تموقد،افتلفةنثاطهأوجهجميعفيالعامالنفسعلمعنهاكشفالتي

،والتجارة-الصناعةنيالحياةمجالاتكافةنيالنفسعلممبادىءتطبيق

الخ....العسكريةوالنواحي،والطبوالتربية

وأصبحتالأيامهذهالحياةد!عهيالتطبيقيةالعلومأصبحتولقد

بشكلالبثصريةإسمادهوواحد،هدفأجلمنجيمأتتكاتفالعلوم

علممنترجىفائدةفلا،والتاملات،الفلسفاتعصورولتولقد،عام

جاهدآيسعىاليومالعالموأصبحويفيد،ينفعفيمالهتطبيقاتلا

القمر،سطحعلىنزولمنالحياةنيحولناL,،العمليةللتطبيقاتا

وسائلأو،سياراتأوطائراتمنسواءهائلةعلميةإنجازاتومن

علمأيفإنلذا،للعلمتطبيقاتإلاكلمالاعلكيأوسلكياتصال

الإطلاقا.علىعل!يعدلاعمليةتطبيقاتلهليست

نطبقحينفنجداليسير،السهلبالثصيءليستالتطبيقوعملية

نواجهسوففإننا،التطبيقيالمحالنيالنفسعلموحقائقاستنتاجات

أفرادهافإتتشا!اولوحتىالمجالاتتلكأنوكل،عدةمشاكل
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تأإلاالبيماتتشابهتومهما،الفرديةبالفروقيسمىماوذلكمختلفوت

الأفرادأت!كتكوينها،ظروفنيتختلفالبيئاتتلكمكونات

ومن،لبي!ةبيئةمنتكوينهانيتختلفالبيمةلتلكالمكونةتاع!جلاو

لفرد.فردمنوحتىةع!جلجماعة

تتلاءمأتأجلومنالفرديةالفروفدراسةعمليةلديناينبعلذا

بهيمتازلماتبعأفردكلمع،العامةالحقائقمنالتطبيقْالمستمدةعملية

خاعة.وممفاتوقدراتخممائصمن

التطبيقي:النفسعلمتعريفويمكن

فيعمليةأهدافلتحقيقالتجرليالنفسعممناهجتطبيق!إنه

.(2إجماعيةأوكانتفرديةالإنسانيةالحياةميادينجمح

ثمالتربويالميداتنيطبقماأولالنفسعلمتطبيقبدأوقد

الميادئكافةني،انتشارهذلكبعدتوالىثمالمهمنامحلأ،الميداتنيأعقبه

التطبيقية.

مجلةوأصدر،"ليبزجنيالتجرل!معملهWundtفونتأسسوقد

Catleكاتليمنهمكثيرونعلماءيديهعلىوتتلمذالفلسفيةالدراسة

الفضلصاحبوأعبحأمريكاإلىوتخاربهخبراتهكلبنقلقامالذي

الملم.ذلكتطويرى

Caكاتلوضعم1896عاموني teالاختباراتمنمجموعة

علممجالني+4sاختباركلمةفيهايستخدمال!الأولىللمرةفكانت

بمدينة*كولومبيا،جامعةمنطالبمائةكلبتطبيقهاوقامالخفس

اتطبيغية.النغىلملومالدوليةالرابطةقمريف(؟)
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،والارتقاءالنمودراسةهوالاختبارالاتلكُمنالهدفوكان،نيويورك

درجةوكذلك،الحسيةوالقدراتالعقليةالقدراتبينالارتباطودرجة

افتلفة.الاتبينالارتباط

علىر!ثعالتاسعالقرتأواخرفيالنفسيالتحليلمدرسةظهرتثم

.Fruedفرويديد

نيالتعليميةالأحوالبدراسةBinetبينيهكلفم1904عاموني

فاث!تكامنهوطلبالمتخلفينالطلابلعزلوذلك،الفرنسيةالمدارس

سلسلةبوضعفقام،الطلاببقيةعنلفصلهمالعقولضعافلممرفةوسيلة

مم!ابا!رعSimonسيموتمعبالايثتراكوالمقاييسالاختباراتامن

عملتموقدم1905عامنيذلك-فكان"للذكاءسيمون-بينيه"مقياس

."للذكاءبينيه-"ستانفوردوسميالمقياكالهذاتعديل

كلالاختباراتاى!بتطبيقLahyلاهيبدأم1913عاموني

الاختباراتلتطبيقالمحاولاتإحدىوكانت،الترامشركةوعالصائتى

الصناكط.المجالني

سينمائيشريطنيويتلخصال!ائقينجهازألاختباريع!الابتكروقد

يستجيبأتالفردهذاوعلىْ،الفردأمامالطريقمناظرمختلفيعرض

بتحريكُوذلكُبالفعلالمناظرهذهحيالكانلو!كصورمنيرىلما

يدرسثم،الحركاتتلكمنحركةكلتسجلوبذا،الدوافعبعض

الاستجاباتاستجابقدالمئ!خصكانإذابماللتحققالمسجلالر!ع

.(؟)الطريقمواقفمنموقفكلمعالصحيحة

.م1976الخانجي-النفىعلمالىالمدخل-مو!الحيعبداللهعبد(1)
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النفسيةللدراماتمركزأالألمانيالجيشأنشأم1915عاموفي

لعلمكرسيأولالعامنفسفيأنشىء!ك،السائقينباختيارخاصاَ

ميدانأوليكونوبذلكبأمريكا.كولومبياجامعةنيالتطبيقيالنفس

ثمالصنامحطالمجالأعقبهثم،التربويالهالهوالنفسعلمفيهطبق

.الأخرىالمجالاتبعدهتوالت

شهرةونالالخفسعلمفيهاطبقالتيالميادينتلكأشهروكان

الخفسعلمأصبحفلقد،والعلاجيالعياديالميداتوهو،الافافواسعة

التشخيصحيثمنالنف!يالعلاجميدانفينطافأوسععلى!ستخدم

المرضتحديديمكنالنفسيةوالقياعاتالاختباراتطريقفعن،والعلاج

العلاجيةالعملياتنيبذلكُالاسترشاديمكنثمومنوتوعيتههتد!ث!و

النفسية.

العلاجنظامأساسعلىقائمأالنف!صيالعلاجميدانأصهمبحولقد

الخبيرأوالشفم!يالأخصائيويعدTemworkالفريقنظامأوالثامل

العلاجأساليبأت!ك،الفريقذلكنيالرئيسيةالأعمدةأحدالنفسي

الملاجيةالعملياتسبيلفيهاماَأساماَأعبحتالنفسيوالإرشاد

الد.بإذنللثفاءالطرقوأقصرالنفسية

التطبيقي:النفسعمميادينأهم**

التربويالنفسعمأولاَ:

المدرسيةوتطبيقاتهللنموالعمليةالدراسةهوالتربويالنفسعمإن

منلديهوماللتعلماستعدادهحيثمنللفردنفسيةدراسةيثمملوهو

التعليميةالمؤسساتيفيدأنيمكنما،وخاعةعامةإدراكيةقدرات

للفرد.وانتقالهالضدريبأثردراسةمعوالتربوية

حلوكيفيةالتعلمبكيفيةيهتمونالتربويينالنفسعلماءأن!ك
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تلكمنكلبهتخميزوما،افخلفةالنموبراحلارتباطآمثكلاته

ونفسيا.جسميأالمراحل

تحديدبكيفيةالتربويالنفسعلمفيالدراساتاهخمتوقد

مع،المنهجوبينبينهاالإيصالوكيفيةتحقيقهاالممكنالتربويةالأهداف

وشروطه،الخعلمكيفيةمع،الطلاببينالفرديةالفروفعنالكث!ف

خلالمنذلكوكل،البناءالاجتماك!والسلوكالنفسيةالصحةوكذا

افتلفة.نموهومراحلالطالب

منحياتهبدايةفيالطفلوزنف!نرداد،تعالىاللهبإذنيسيروالنمو

يوميآساعة19حواليحياتهبدايةفيالطفلينامحيث،النومخلال

وتعالىفسبحانهينمو،يًا،الج!عوزنيزدادالنومذلكخلالومن

الوزت،وزيادةالنموعلىيحصللكيالنوموهيالخامعيةتلكوهبه

خلالمنينموحيثأخرىمرحلةإلىينتقلثم،مرحلةهذهوتصبح

اللغةكاكتساب،الاكتساببعملياتالنمويرتبطوهنا،الحركة

مرتبطاَالتعلميجعلمماوذلكُ،الخوالتقاليد...العاداتواكتساب

بالنمو.

السلوكيةالماداتبدراسةبالعنايةالتربويالنفسعلميقوم!ك

يكوتحقللناشىءاكسابهايجبالتيوالانفعاليةوالاجتماعيةالفكرية

ماوالانفعاليالنف!البناءمنلديه،مجتمعهفيصالحاَناضجأفردأ

والتكوينالشخصيةيدرس!كالهتمعمطالببهيواجهأتيمكن

والتنظيممرحلةكلومتطلباتافتلفةبراحلهالنمويدرس!ك،النف!ي

والتقويم.والقاسالتعلمومشكلةالعقليوالتنظيمالاتصالي

تكوينهحيثمنللنمثندراسةهوالتربويالنفسعلمفإنلذا

وكيفية،المراحلتلكفييؤثروماافتلفة،نموهبراحلالجسي

خلالمنافتلفةالمعلوماتاكتسابفيالمراحلتلكمميزاتااستغلال
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النهـايةفيينتجمما،القدراتوهذهالمميزاتتلدُمعيتناشامنهج

هذاإنتماءتنميوثقافاتومهاراتالعاداتامكتسبألمجشهنافعأفردأ

وعلىالفردعلىيعودالذيالنفعإلىيؤديمماومجتمعهلبيئتهالفرد

المجتمع.

التربويالنفسعلميتناولهاالتيالموضوعاتأممتحديدويمكن

-:بالآتي

النضج.سنحتىالولادةمنوالانفماليوالجسميالعقليالنمو-1

وأ!اليبهوالتدريس،الاستدلالالتفكير،،التملمعمليات-2

وسن.عمرلكلذلكوملاءمة،وتنظيمهالمنهجومشكلات

الحاصة.والقدراتاوقياساتهالذكاء-3

وعلاجه.التكيفوسوءنموها،9الشخصية-4

للتلميذ.النفسيةوالصحةالمتخلفينالتلاميذمسصكلات-5

!ان!ملاالنفسعمثانيأ:

فتلف:النفسيةالدراسالا،النفسعلوممنالفرلحهذايشمل

وذلكوالع!لوالصناعاتللمصانعتحليليةاحصاءاتبعملوذلكُالمهن

المواهبمنيلائمهاماودراسةالحديثةالصناعاتامنمهنةكلبتحليل

المظاهردراسةمعيعملفيمنتوافرهايجبالتيالفنيةوالمستوياتا

مهخة.كلل!عومشاكلالانفعالية

علىالطباعةفمهنة،خاعمةمهاراتتتطلبالمهنمنمهنةفكل

التاَزرفيومهاراتوقدرات،الأعابعنيمهاراتاتتطلبالكاتبةةلَالا

لعملياتابالإضافة،أيضأككلالأعابعوبينككلاليدينبينالحركي

هذهوتختلفوالابصار،اليدينبينماوالحركيالمضليالتاَزر

فتتطلبالحدادكمهنةأخرىمهنةنيالمطلوبةالمهاراتعنالحصائص
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علىوقدرة،التحولعلىوقدرة،جسميةومهارات،عاليةبدنيةقدرة

الحرفيةالمهاراتتضطلبأنها!ك،تنفيذهيستطيعحتىللشكلالتخيل

وهكذا.الآلاتا...بعضت!ثغيلفيوالآلية

هذهمعتتلائمالتيالقدراتتلكعلىالتعرفيمكنفكيف

الاختباراتبوضعبالقيامذلكُالأع!ل؟أوالحرفأوالصناعات

وضععلىيساعدمما،مهنةكلمعتتناشاالتيالميوللاكتشافالنفسية

فردلكلوالخصائصالمهاراتعلىوالتمرت،المهنيللتأهيلالمناهج

النفسعلمأت!كافتلفةالمهمةمعالخصائصىهذهملاءمةومدى

المشاكلوحلالمصانعنيالأفرادمشاكلحلإلىيهدفعلمالصنامحكا

المواقفمعتكيفهوأسلوب،ةلَالامعالفردتقابلخلالمنتنتجالتي

فيتساعدهالتيللمهاراتواكتسابهالفردوتكيفالمصنعداخلافتلفة

المهن.هذهعلىللتوافقتؤهلهالتيالعاداتواكتسابه،التكيفهذا

-إلى:ىان!ملاالنفسعلموبهدف

.الإنتاجزيادة-1

المنابالعملفيالعاملبوضعوذلكالمهنيالتكيفاتحقيق-2

العاولهذاوقدراتوكفاءاتميولبدراسةوذلكُلهوالملائم

وملاءمته.

بحيثنفسهالعملتكيفمع،لهالمناسبالمملمعالقدراتتلك

المهني.والاختيارالتوجيهعمليةذلكويسى،الماوليلائم

أمامعينأفردأيلائمعملأحسنعنالكشفمعناهالمهنىوالتوجيه

العمليتاتوهاتان،معينلعملعاولأحسنانتقاءفهوالمهنيالاختيار

الموضوعيةالنفسيةالاختباراتعلىتعتمدانإنماوالاختيارالتوجيه

تطبيقها.فيطويلاوقشأتستنرقلاوالقوالصادقةالمقننة

والاختبارالتوجهعمليةلتتموالعاملالعملمنكلتحليليجبلذا
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عملكليتطلبهاالقوالواجباتالقدراتبمعرفةيكونالعملوتحليل

يمكنوبمذافردلكلافتلفةالقدراتلمعرفةالفردوتحليل،الأعالمن

لإمكانياتملائمآالعملفيكونوالعاولالمملبينتوافقعمليةعمل

العمل.هذايتطلبهلماملائمآوالعاملالعاملوقدرات

عملمن،المهنةطرقوتحليلالمهنيبالاختيارالمهنىالتوجيهوبمد

الموكولةالجديدةالأع!لتلكُعلىللعاملالتدريبدوريحلوعاول

العمليةالخطواتكافةبترتيبالصناك!النفسعلميقوموبذا،إليه

المهني.التكيفوتحقيقالإنتاجلزيادةاللازمة

التجاريالنفسعمثالثأ:

وأيعاليبوالعملبالمامليهتمالصناكطالنفسعلمأنالقولسبق

لعلمامضدادآفيمدالتجاريالنفسعلمأما،الآخرمعمنه!كلالتكيف

التجاريةالنواحيتروبنيبكيفيةيعنىفهو،لهومكعلاالصناعطالنفمى

الضفمىعلميهتمفقلما،الاستهلاكبعمليةيهتمأي،الصناعيةوالمنتجاتا

علمفإنلذا،فقطالمناحيةمنإلاالانتاجيةبالناحيةالصنامحط

الاستهلاكية.بالناحيةيهتمالتجاريالنفس

ليحدد،المستهلكُسيكولوجيةفيالضجاريالنفسعلمويبحث

ذلل!إلىتدفعالقوالدوافعالاستهلافه،فيتؤثرالتيالعوامل

!كالخ؟،...فطرية،عاطفيةاجتماعيةدوافعهيهل،الاستهلاك

سيكولوجيةمنالاستفادةوكيفيةالمنتجفىالاعلاتسيكولوجيةيبحث

تومهميله،يريدماإليهويحمليريحهالذيالاعلانتصميمفيالمستهلك

واخقيارللمستهللط،المحببةالاعلاننيالمستخدمةالألوانواختيار

ويقومالث!راء،علىتشجمهوالتي،المستهلكُقلبإلىتصلالتيالكلمات

البائعبينالعلاقةعملكيفيةعنالأبحاثبعملالتجاريالنفسعلم

الواياطور!ثلاو،للبيعالمخاسبينالع!لاخضياروكيفيةوالمشتري
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المنتج.تسويقبوسائليهتم!كفيهمتوافرها

بالمسضهلكخاصةنفسيةبنواحييهتمالتجاريالخفسعلمأتنجدلذا

بالعوامليهتموهو،والإدراكالانتباهعملياتعلىفيؤكد،المشتريأو

وماوالترك!نر،والوضوح،التكرارطريقعن،العميلانتباهتلفتالتي

الفردليسوقمهمهوفالتكرار،النوعيةعلىتؤكدعواملمنذلكُإلى

وأ،متكررةاعلاناتشكلفيذلكويظهر.مكرر،هوماعلىللتمرف

الكلمة،أواللونأوالإضاءةطريقعنمكررةحركاتبهاعلان

والوضوح،الدعايةتوزيعأوالعملأوالقولفيالتكثيفبمعنىوالتركيز

يسمطيعحتىوهكذا..واضحظاهرمكالقفيالاعلالتاستخدامبمعنى

النفسية.الظواهرطريقعنالمنتجتوزيعخدمةالعلمهذا

إلىوالمحبب،المستهلكلنفسيةدراسةهوليسالتجاريالخفسفملم

فييبالحكاتالذيالمنتجذلكالشهيرةالقصصفمن،لديهوالمفضلنفسه

دراسةوبمد،الثراءعلىالمستهلكيقدمفلم،رماديةألوانذاتااممياس

بألوانالأكياستلكتغييرتمفقد،الوانمنيفضلهوماالمستهلكلنفسية

يظهرذلك،ومنالمنتجهذاولالإقبالفزادالمستهلكنفسإلىمحببة

.المنتجاتتسويقفيالتجاريالنفسعلمأهميةمدى

وميوله،المجتمعمتطلباتفيالضجاريالنفسعلميبحث!ك

ومتطلباتهم.الأفرادحاجةسدوكيفيةللاستهلاكالعاملةوالاتجاهات

الحربيالنفسعلمرابعأ:

لقدراتهاودع!،النفسعلوممنالنولحبهذاكبيرأاهتماماَالأممتهتم

النفسفعلملذا،أعدائهامنبهاتحيطقدالتيللأخطارودرءآالعسكرية

المتخصصاتبكافةكبيرأاهتماماَيهتم،المسكريالنفسعلمأوالحربي

يلائمبماللجنودوالتصنيفوالاختيارالانتقاءعمليةوتهتم،العسكرية

الجنديفينتقى،الجديدةالحربيةأوالعسكريةالإمكانياتامعقدراتهم
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علىيعملالذيفالجندي؟سلاحلكلالمناسبةوالقدراتالكفاءاتذو

البحرية،القواتفييعملالذيالجنديعنقدراتهفييختلفالمدرعة

نأيجبالتيومواصفاتهومتطلباتهالحاصةامكاناتهسلاحفلكلوهكذا

فيعاليةكفاءةالنتيجةتكولتحتىفيه،سيعملمنبهايتصف

الاختباراتلذلكويستخدم،القتالفيعاليةوقدرةالاستخدام

منبكلالخاصةوالصفات،المقليةالقدراتلقياسالنفسيةوالقياسات

إلىوقدراتهاستعداداتهحسبمخهمكللتوجيهوذلكوالجنودالضباط

.القدراتلتلكالملائمالسلاح

والضفالشذوذحالاتلمعرفةالنف!يةالقياساتتستخدمكذلك

للخدمةيصلحلامنكللاصمبعادوذلكالإدراكوقصورالعقلي

مدك!لممرفةوالشخصية،للذكاءافتلفةالمقاييصتستخدم!كالعسكرية

.ام!رملا

المناشامكانهفيضابطوكلجنديكليكونحتىذلككل

القتاليةالقدرةلرفع،قدراتهمعتتناسبالتيالآليةمعويتعاول

والدفالحالأمةلصالحالأفرادلدىالإمكاناتكافةولاصضغلال،للقوات

عنيا.

والجنودللفمباطالنفسيةالحالاتبدراسةالحربيالنفسعلميهتم!ك

لاوحتى،للقواتالنفسيةللحالةرفعأبهاوالاهتمام،الحالاتتلكُولعلاج

وكلما،القتاليةروحهاعلىفيؤثرالقواتتلكفيالنفسيالمرضيدب

فيوتفانواروحهموقويتاانتاجهمزادكل!للأنرادالنفسيالبناءقوي

عملهم.

دخلتحينم1917عامإلىالعكريالنفىعلمتاريخويرجع

لوضعالنفسء!لعإلىالأمريكيالجيشإدارةفاتجهتالحربأمريكا

لاتجيثى.المجندينأفضللاخسياروالقياصاتالاختبارات
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Artherأوتيسأرثررأسهمعلىالعلماءمنمجموعةووضع otis

.BeatestواختبارAlphatestاخضبار

والكتابةبالقراءةالملمينالمواطنينلقياسالأولالاختباروخصص

للأميين.الثانيخصصرابين!

الحربيالمجالفيالنفسعلمتطبيقبدايةالتاريخهذاويعخبر

وطبق"للجيشالمامضيفالت!*اخخبارذلكبعدظهرثموالمسكري

اتبعتثم،اليومحتىيستخدميزالولاالأمريكيالجيشرجالعلى

الجيش.مجالفيالنفسعلمأدخلتحيثألمانياذلكُفيأمريكا

بل،فحسبقولهسبقبمايهتملاالعسكريأوالحربيالخفسوعلم

عنوذلكبالأعداءالخاصة،الميولومعرفة-،الاتجاهاتبقياسيقومانه

وتحليلهاومقالاتهموصحفهم،محتواهاوتحليلاذاعاتهمإلىالاستماعطريق

البثخلالمنيستطيعأنه!كالبلاد،أمنخدمةيستطيعتحليلأ

صفوففيواليأس،والاحباط،النفسيالضفككيشيعأنالإذامحط

بالإذاعاتويقوم،الاتجاهاتقياسعملياتبمدوذلكُ،الأعداء

.المضادة

النفسيةالمستشفياتخلالحياتهخبرةمعظمالمؤلفعاشولقد

نائبدرجةإلىوععلحتى،انحتلفةمناصبهافيتدرجحيثالعسكرية

-1963)النفسيةللأمرأضالعسكريالمركزيالمستشفىمدير

النفسعلمميدانلاستخدامالأصاليبكافةوعاصر،(م؟98؟

والتصنيفوالاعلاميةوالإداريةالمرضيةالنواحيمن،العسكري

تركتوالتيالحربيةالعملياتبسببوالمصابين،للمجخدينوالاختيار

.....إهسكريةاللخدمةصالحينرالغير،عقليأأو،عصبيأأونفسيآأثرآ

الخ.

بهالغولفييشترفهكبيرأعالماَالنفسيةالأمراضميدانأصبحولقد
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وسوف،النفسيالمريضعمالحإلىوتهدفكلهاتثترككثيرةتخصصات

حينه.فيأكثربتفصيلالموضولحهذانعالج

الاكلينيكيالنفسعمخامسأ:

والعقليةالفسيةالأمراضوعلاجتشخيصرايتناولالذيالملموهو

الطييةالنفسعلمأو،المعياراتنفسعلمويسمى،السلوكواضطرابات

استخداميتمولا،العمليةوالأدواتالومائلمنبكثيرذلكفيويسممين

وهيلذلكالمتخصصةالأماكنونيالمتخصصينبواسطةإلاالعلمهذا

والعقلية.النفسيةوالمستثفياتالعيادات

الأمريكيةللجمعيةالاكلينيكيبالق!عالحاصةاللجنةأوصتولقد

الفنعلىللدلالةالاكلينيكيالنفسعلممصطلحباستخدامالنفسلعلم

.الناسلدىالتوافقم!ثكلاتيتناولالذي

استخدامعلمبأنهالاكلينيكيالخفسعلمDollدولويعرت

الفردالإفسانبمصلحةللنهوضالنفسيةوالاجراءاتوالمناهجالمبادىء

ا؟ا.الذاتعنوالسعبيرالاجتمامحطالتوافقوجوهخيرقجَئقسبيلفي

فيبهايستعانواليبهالخاصةأدواتهتكوينالعلمهذاوبدأ

المستخدمةالفنيةوالطرقوالأدواتالوسائلومذهوالقياسالملاحظة

علمميادينكافةعلىالتميزمنالاكلينيكىالخفسعلممكنتوالتي

النفس.

لهتقريراَالأمريكيةالنفسيةالرابطةنيالاكلينيكيالقحنثروقد

-:الاكلينيكيالخفسلعلمالمثاليالتعريفضمنهم؟935عاء

الابق.المرجح(؟)
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فاسافصا

النفسعمفيالبحثمناهج

تعريفأ

معتتلاءمالتيومناهجهخصائصهمنهالكلكالبثر،الملوم

الطريقهووالمنهج،العلوممنغيرهعنتميزهوالتي،المتميزةموضؤعاته

ما.موضولحلدراسةالباحثيحتبعهالذيالأسلوبوًا

الملاحظةأسلوبأوطريقةهيالملوملدراسةالمتبعةوالطريقة

rvationوالكيميائيةالطبيميةالملومفيمتبعةفالملاحظةحوله

لآخر.علممنملاحظتهيمكنمااخقلافمعوالجغرافية

الأفرادسلوكياتعلىوالحم،البشريةالنفسفيالبحثظلولقد

المنهجإلىتفتقر،واهية،عقيعةوأساليبووسائلطرفعلىيقوم

الناسمنكثيراتبعولقد،طويللزمنوذلك،العليوالأسلوب

،النجومحسابمثل،بصلةالملميةإلىتمتلاأ!هماليبطويلةولفترات

العلمية.عنالبعدكلبعيدةوسائلمنذلكإلىوما،الكفوعلم

الأساليبتلل!يستخدمونكثيرينأناسأنجد،افتلفةالمجتمعاتوفي

الحمقدرةمدعين،أخرىأحيانأالدينوباسم،أحيانأالعلمباسمالبالية

علىالقدرةادعاءمع،وقدراتهمإمكانياتهمعلىوالتعرف،الأفرادعلى

الأنما!لتلكنعرضوعندما،وأوهامأمراضمنيساورهممماعلاجهم

المزيف.منوالحقيقي،غيرهمنالصحيحلنعرفإنما
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النفسعلممنالجانبذلكالاكليخيكىالنفسبعلم)،يقصد

وإمكانياته،الفردسلوكخصائصتحديدإلىيهدفالذيالتطبيقي

والملاحظة،والتحليلللقياسمعينةطرقاستخدامطريقعنوذلكُ

والخاريخالجسميةالفحوصنتائجمعالنتائجهذهتكاملأساسوعلى

إحداثعلىتساعدوتوصياتاقتراحاتفقدم،للحالةالاجتماعي

.،(للفردالمناسبالتكيف

فهىممطفىويقول

النفىعلمميادينمنالميدانذلكهوالاكلينيكيالنفس"علم

وعلاجهاالسلوكواضطراباتالنفسيةمراضالاًتث!خيصيتناولالذي

عادةويتم،علميةوأدواتبوسائليستعينذلكُتحقيقلهمبيلفيوهو

مخصصمشابهمكانأوعيادةفيوالعلاجالتوجيهوذلكالشخيصهذا

.1(الغرضلهذا

يمكنالتطبيقيةالخضىعلوممنكفرلحالالكينيكيالنفسوعلم

ضمنالاصتفادةتلكتخصيصتمإذاالاستفادةكلومنهبهالاسخفادة

للفردوالعلاجيةالتث!خيصيةالعمليةتتموحتىالممالجالفريقإطار

لاوذلك،واحدةنظروجهةمننرديبشكلوليستمتكاولبثكل

التيالقليلةالنفسيةوالعياداتالمستشفياتداخلإلايتمأنيمكن

النفصي.والعلاجالشخيصفيالفريقأسلوبتستخدم

التيالفنيةوالطرفالعلعيةبالأساليبالاكلينيكيالنفسعلمو!تم

والإرشادالتشخيصعملياتفياستخدامهاالنف!صيالأخصائىيمكن

-:ةيتَالاالأساليصبالطرقهذهوتتضنالنفسي

الحالة.تاريخدراسة-1

الاكلينيكية.المقابلة-2

المثخصية.الاخخبارات-3
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بدراسةيهتمالإكلينيكيالخفسعلمقإنالأساليبهذهإلىبالإضافة

وافاوف،كالقلقافتلفةالنفسيةوالأمراضالعقليبالفععفالمصابين

والمرتفعة،والضيقة،والمتسعةالمغلقةالأماكنمنكالحوفالمرضية

الخ.....كالفصامالعقليةوالأمراض
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مميزاتإنسانلكلانالسابقةالقديمةالمعتقداتمنكانولقد

الزعمذلكعلىوبناء،العقليةصفاتهوجودولدلالةذاتاجسمية

شخصيةعلىالحمإلىوتهدتالفراسةعلىبنيتطرقعدةظهرلا

الطرقهذهومن،الجسميةالمميزاتلتلكدراستهمجردمنالفرد

الإنسانع!جفيالكياوياتاخقلاطبنظريةمرتبطأكاناموالأساليب

حسبفردكلشخصيةوتتميزالأمزجةبنظريةتسمىوكانت

وتعددت،لديهتغلبالتيالكيمياويةوالتراكيب،الهرمونات

مثلمختلفةأنواعإلىالص!خصياتوقسمتالمجالهذافيالنظريات

أنوالحقسمتذلكبعدثم(المائي-ا!رابي-الناري-)االوائي

السوداوي-الصفراوي-الدمويفمنها:،المزاجحسبالشخصيات

الحزين-الشجالحالمقاتل-المتفائل:إل!ذلكبعدقسمتثم،البلغمي

الضعيف.-البليد-االادىء

وقاموا،انحتلفةالأمزجةأنوالحببحثاالمحدثونالعل!ءاهتمولقد

وعقلية،نفسيةبأمراضالمرضىمنالأنوالحمختلفبينمقارنةبدراسة

للأنراد،المميزالمزاجيالطابعوبينالأمراضتلكأنواعبينوربطوا

الأفراد،وسلوكياتالحارجيةالملاحظاتاعلىدراساتهميقصروالمولكنهم

التيالعواملوكل،الغددوحالاتالمصبيةأجهزتهمبحثفيتعمقوابل

للفرد.المزاجيالطابعتكوينفيتتدخل

(تنْهل)المزاجيةا/لأنما!سيكولوجيةفيالباحثينأ!ثهرومن

انلاحظةأوبالفراسةيؤمنوااجميعأوهؤلاءو)يولْج(،و)كرتمثمر(

ذلكيصحبونبلالأفرادشخصيةعلىللحمكوسيلةوحدهاالحارجية

.الأخرىالعلميةوالطرقبالأساليب

الوجهملامحبينالعلاقةمثلأخرىاتجاهاتهناككانتولقد

بالوجهالخاصةالملامحتكنولم،L).1;4-,والشخصذكاءوبينوتمبيراته

كانبلالأنراد،وطبالح،الشخصيةعلىالحمفيالأساسهيوحدها

VA
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الجمجمة،وشكل،العينينولونالشمرونولحالبشرةلودتأنيعتقد

كاساكلها،المظاهرالحارجيةكافةذلكمنوغيرالقوامونولح،الجمحوتكوين

الفرد.شخصيةنولحتحديدفيتفيدأغايحعتقد

التيالقواعدمنبعضأالحاطئةالاعتقاداتلتلكتبعآوضعتولقد

الذكاءإلىأقربيكونالجبهةعريضالثخصفمثلا،الحمعلىتساعد

علاقةلهالحاجبينشكلوأنالإرادةقوةعلىدليلالذقنبروزوأن

....الماطفيةبالحالةعلاقةلهالعينينلمعانوأنالتفكيرعلىبالقدرة

الخ.

وملامحالحارجيلمظهرهمتبعاالناسقهمممذلككلعلىوبناء

الىأقربيكونالشكلالمثلثالوجهذوفالشخص،أنوالحإلىوجوههم

يكودقالملامحالبارزالوجهالمربعالشخصبين!،والتأملالضفكيركثرة

بالنولحفيسىالوجهالمستديرالشخصأما،الإراديالنوعال!أقرب

.وهكذا..الحيوي

أسسعلىالارتكازدون،،المجالهذافيالاجتهاداتوتعددت

أسلوبمنالشخصيةعلىالحماستخدممنفمنهم،صحيحةعلمية

السلامأسلوبأو،الكتابةأو،التدخينأوالمثيفيسواءالحركة

وهكذا...بالأيدي

التيالأساليبتلكعلىتحصىولاتعدلاكئيرةأخطاءوهناك

ولقدالفرد،!شخصيةعلىالحمتقديرفيوالمنهجيةالعلميةإلىتفتقر

وبينوالخارجيةالجسميةالمظاهربينالعلاقةأنالبحوثأثبتت

شخصيةعلىالحمبصحةتسمحبدرجةكبيرةليستالعقليةالقدرات

ضعاتمثلنادرةحالاتفيصحيحةتكونقدالأحكاموتلكالفرد،

والبلهاء.المعتوهينفئةمنالعقول

فيحجةسيكونبأنهمانردعلىللحممطلقاَصحةفلاذلكوعلى
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سيكونبأنهآخرشخصعلىأو،عريضةجبهتهأنلمجردوالعلمالأدب

منخففماَ.أوهلتويأأنفهأنلمجردمجرماَ

منبمددبدراستهاالعقليةتاف!صللقياسإلىنصلأتويمكن

والأساليب.الطرقتلكأهماستعراضوسنحاولالطرق

والموضوعية،الذاتيةالمنامجبينالتمييزعلىيعينتصنيفوهناك

المباشرةالخبرةدراصةفيالمستخدمةالمناهجمنكثيرعلىأطلقفقد

لدراسةالعامةوالطريقة،الذاتيةالمناهجايعالعقنيةوالعمليات

الخ...والإحساسات،الوجدانيةوالأحاسيسبالتفكيرالحاعةالظواهر

يستبطن،أنهأيالخبراتهذهعنالتحدثالفردإلىيطلبأنوهو

لأsteaticالمنظمةالملاحظةعنيتعيزالذاتيةالملاحظةمنالنولحوهذا

oevaionالنواحيعلىتعتمدلاالتيالموضوعيةالنواحيوهي

المستقل.للتحققالفرصةوتتيحالشخصيةالذاتية

وحيث،الملاحظةأساسعلىالدراسةتقومالنفسعلمففيكذلك

فيجب،العقليةالناحيةحيثمنالسلوكياتفييبحثالنفسعلمأن

الملاحظةاتبالحنيالعلميستمرهلولكن،السلوكياتملاحظةاذن

المقصودةالملاحظةعلىالاعتمادمنبدلاوكانلابالطبع؟العرضية

.التجاربإجراءعلىأغلبهاالقائمالمنظمة

سابقةدائمأفهي،العرضيةالملاحظةشأنمنفقللأتيمكنلالكننا

تكونعلىوتساعدالمشكلاتاتثيرأنهاإذ،المنظمةالمقصودةللملاحظات

الملاحظاتتكونالأحيانمنكثيروفي،الأوليةبصورهاالفروض

عرضية.بملاحظاتمصحوبةالمقصودة

نفسوفي،منظمةأوعرضيةإماالملاحظةبأننخرجذلككليومن

موضوعية.أوذاتيةإماالوقت

ذإضرورةمنهالكلأت!ك،مزاياهمنهجلكلأنيلاحطثمومن
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منأكثراستخداميمكنلذا،نريدهمابكللتزويدناأحده!يكفيلا

-:المناهجهذهوأهم،والمعلوماتالبياناتعلىللحصولمنهج

Introspection(الباطني)التأملالذاتيالمنهجأولأ:

بقصدبهايدورلماوتأمله،لنفسهالمرءملاحظةمعناهالباطنيالتأمل

وهو،عواطفهأوخيالاتهيحللأوفيصفذاتهوليعرتنفسهدراسة

وأحاسيسهوأفكارهمشاعرهيخفيأنالفرديقصدعخدماالمتبعالمنهج

منجوفيالتأولهذايتمأنيجب!ك،الداخليةالملاحظةوتسمى

واليقظة.المدوء

الإنسانيتأملأنمعخاهاالذاتيةالملاحظةأوالباطنيوالتأول

الشعوريةالحالاتلوصفطريقةوهيبها،يدورمايلاحطوأننفسه

متعلقةلأنهاذاتيةبأنهاتمتاز!ك،الأوقاتمنوقتفيبناترالتي

.فيةاصابصا

النفسعلماءاستخدمهاوقد،الطريقةبهذهوحدهالنفسعلموينفرد

لاتقانهاتحتاجالباطنيالتأولطريقةأننلاحطأنويجب،الغدممنذ

وملاحظأملاحِظأالفرديكونأنيخطلبالمنهجوهذا،الطويلالتدريبا

ومنها،المنهجذلكإلىوجهتالتيالنقدأسبابمنوهذهواحدآدتفي

المعليةهاموضوعينبينموزعأسيكونالفردلدىالانتباهأنأيفمأ

والعمليةتلكبتأملالمقلنفسيقومانثم،العقلبهايقومالتيالعقلية

وهوالخفسيةحالتهعلىيحمأدتيمكنلاالفردأن!كبها،يقومالتي

ذاتيأةهنا،يكونالحملكنأنفسنانلاحطأننافيهشكلاوممامنفعل

ذاتهإظهارنيالفردورغبة،الذاتيةالعواملغمللاأنعليضاويجب

ناميك،ا-لعيوبويخفي،المحاسنيظهرأنهبممنى،حولهلمنمرضبمظهر

الخ....والقيم،الاتجاهات،الميول..الأخرىالعواملعن

الملاحظةاوالباطنيالتأوللحظةفيالافساناتالقولبهيجدرومما
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نتائجالىالفكريخةالحالةهذهتقودهالتفكير،منحالةفييكونالذاتية

الاسلوبضوءنيوتفسيرهاالنتائجتلكمراجعةمنلهبدولامعينة

وتحليل،ككلبالاموراستبصاربعمليةيقومبذلكُالتفكير،وهونيالمتبع

ومامقوماتهبكلالتفكيراسلوبخلالمناليهاتوصلالتيالنتائج

به.يتعلتى

الذاتتلكحدودعنيخرجلنالاستبطانياوالذاقيوالاسلوب

لاالافرادمنفكثيركذللطواتجاهاحها،ميولهاوبكلمقوماتها،بكل

تسوقد،نقائضمنتحملهمابكلالذاتتلكمواجهةيستطيعون

يستطيعفلنالسواءمنالفردبلغومه!،النقائضتلئهرفلةعنالابصار

!كستفقدهنافالموضوعية،الذاتيةخلالمنالموضوعيةالىالوصول

.الذاتبتلكُالخاصةالعقليةبالعملياتمرورهااثناءوذلك،منهاكبيرا

التتبسالمنهجثانيا:

فيالنفشةالظواهراستقصاءعلىتعتمدالطريقةتلكُأوالمنهجهذا

الذيالتغييرىمدعلىتسلسلهامنللوقوفأفرادمجموعةاوفرد

وأاللغويكالتمبيرمالناحيةالنف!صيالنموفيذلكيحدث!ك،يحدث

لمدةالدراسةتلكالباحثيتابعحين،ممينلفردالانفعاليالخمو

الطوليةبالطريقةالطريقةهذهوتسمىسنواتلمدةتمتدقدطويلة

.أLotudinlحولtط!اك

فيممينةنفسيةظاهرةتتبععلىمركزةالتتبميةالطريقةتكونوقد

مراحلمنممينةزمنيةفترةاومستمرضقطالحنيالافرادمنمجموعة

؟.-8سنفيالاطفالعندالاجتماعيةالميولظاهرةكدراسةالنعو

ته"3ء!ك-3!عيةء*حثهم8404المستمرضةبالطريقة"هذهفتسمىسنوات

سلممنمعينعرضقطاعفيالنفسيةالظاهرةدراسةالىتهدفلأنها

.العامالنمو
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بافتخابنقومفاننا،طوليبشكلالحالاتتلكتتبعمنوبدلا

سخوات،الثمانيناتمثلمجموعة،السنذلكفئاتتمثلتجريبيةمجموعات

مع،سنواتالعثرتمثلواخرى،سنواتالضسعمجموعةتمثلواخرى

كافةفيالمجموعاتهذهتساويحيثمنعليهمالتجريييالضبطاجراء

لقياسالقياساتعليهمنطبقثم،الزمنيالعمرعاملعداماالعوامل

قياسه.المرادالعاول

المظاهرعلىللوقوفالحالاتدرا!ةفيالتتبعيةبالطريقةويستعان

فيامضدادهوتوقماتوالحاضرالماضيفيالحياةلمراحلالسلوكية

المشاهيربأحدأحاطتالتيالنفسيةالظروفممرفةأريدفاذا،المستقبل

الشخصحياةتتبعالىالباحثفيلجأ،ي!فنبرضالمرضىأحدأو

منمبتدئاالظروفهذهيبحثبأنحياتهتاريخعلىوالوقوفالماضية

حيثمنالاولىنشاتهظروفمعالبعيدثم،القريبماضيهالىحاضره

أبوينظلفيتربىوهل،اخوتهبينوترتيبهيةالاصوعلاقاتهطفولته

ذلكُ،الىأدتالتيوالاسبابعوته!بعدأو،؟فقطواحدظلفيأم

فيتتبعماهيالطريقةوتلك،الوراثةعواملالىالتتبعيمضدوقد

النفهصي.التحليلأسلوب

هل،الاسرةداخل،الوالديةالعلاقةحيثمنالطفليةاتوافي

،والامانبالامنخلالهامني!ثعرأنالفرداستطاع،مشبعةعلاقةهي

ذلكداخلتوظيفهامع،افضلفةقدراتهيكشفوانبالانتماءيشعروأن

كانأم،ةر!الاداخلفيهمرغوبافرداكانوهلالاعريالاطار

تركتوهل،الانقاءعدممنويعانيالنبذ،منيعاني،مكروهامصبوذا

الخبراتهيوماالحاضرالوقتفيلديهباقياأثراالطفليةالخبراتتلك

تلكأساسهاعلىبنيتمثبتةخبراتبعدفياأصبحتالتيالتالية

خبراتوأصبحت،أوسعبشكلالخبراتتكررتوهل،الشخصية

السابقة.الخبراتتلكعززأثراتركت،معززة
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النف!يالبناءفيالاساسيةالقواعدعنالكشففييفيدذلككل

.وصراعاتمصاعبمنتعانيهلماالاساسيةوالمبادىءللشخصية

منالتتبعبينتجمعاليهيالكاملةالدراسةانالواضحومن

فييحدثماهووذلك،المستقبلفيذلكوتأثيرالحاضر،الىالماضي

الفردعنوالمعلوماتاالبياناتافيهاتجمعحيث،الحالاتدراسةطريقة

ويتم،مخهايمانيالتيالمشكلةوعن،بهالمحيطيناوذاتهالفردفيسواء

البيئاتكافةفيأو،والمجتمع،والمدرسية،المزليةالبيئ!فيالحالةتتبع

معها.يتعاملالتيوالمجشاتا

المستقبلالىالحاضرمنالطوليالتتبعانمعرفةيمكنذلككلمن

عدممعافرادمجموعةبينالواحدالزمننفسفييسيروالمستمرض

المستقبل.نقائجهيومحصلتهما،الحاضرتحديدفيلاهميتهالماضيل!ها

Clinicalالاكلينيكىالمنهجثالثا؟ method

والمستشفياتالعيادالافيالمستخدمالمنهجوهو:الممياريالمنهجأو

والمقلية،النفسيةالحالاتوعلاجتشخيصالىوبهدفوالعقليةالنفسية

وتساهمتساعدالقالنفسيةوالاختباراتالمقاييسلذلكويستخدم

علاجه.فيالبدءثمومنالمرضتشخيصفي

الاهاملزيادةاستجابةالاولىالنفسيةالعياداتاانشئتوقد

منالرغموعلىانفعالياالمضطربينوالاطفال،عقلياالمتخلفينبالاطفال

الاالطفولةمشكلاتالغالبنيتمناولكانتالاولىالعياداتهذهان

التكيفسوءبمشكلاتايضااهتموالذيذلكاعقبالذيالاهتمامالط

الحديثة،الخفسيةالعياداتبهاتتميزهائلةافتقالةليعثلالراشدينلدى

نيومتعددةمخقدمةوادواتوسائلعلىاعتمدتانهاالىبالاضافةهذا

للمرضى.والعقلىالنفسيالتشخيص

ابتيلملقويةالدفعاتمنالاجتاعيةوالمؤسساتالجامعاتوتعتبر
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وتزودهابالأخصائيينعليهاتشرفففسيةعياداتانشاءفيساهمت

الملمي.البحثونتائج

ةسر!ملاالىيحتاجالميدانهذاانالىالنظرنلفتانيفوتناولا

علىوماالحد،لهذابسيطةليستفالمسالة،والممليةالعلميةوالخبرة

العمليةتاعر!ملابالاهتمامكليهتمواانالاخاصةالجامعاتاساتذة

هذافيلطلابهمافياتلتحصيل،والعياداتوالمستشفياتالمعاولداخل

.الميدان

استطالح،عاماعثرينزهاءالميدانهذافيالمؤلفعملخلالومن

مما،الميدانذلكفيسر!ملاتواجهالتيالمصابعلىويتمرفيمارسأن

..لطلابهتدريسهفيوالخطبيقيةالععليةالنواحيتلكعلىيؤكدجعله

الموفق.والله

عياداتتسمىالعياداتمننولحظهورالتطورهذاعلىساروقد

Vocationalالمهنيالتوجيه uidaneclinic').

يستعينالتيTechniquesالفنيةوالطرفالاساليبتلخيصويمكن

الحالاتاوعلاجوتوجيهتشخيصفيالاكلينيكيالنفيالاخصائىبها

-:(2)يليفيماالنفسية

.Cحكمةtudyالحالةدراسة-1

.!ClinicalInteviewالشخصيةالمقابلة-2

r-كهالتشخيمعيةالاختبارالاDiagnostictest.

وذلكالحالةتخصالتيالبياناتجمعلم!ثتفالحالةدراسةعناما

المفحوصاوالمريضوعلاقة،الاسرةوتكوينالاصريةللناحيةبالنسبة

(2)

(r)

.م؟967مصرمكتبة-الاكلينيكىالنضعلم-.ي!هفمصطفى

نفه.المرجع

85http://www.al-maktabeh.com



يميشأمأ!رينطاقداخلهمعشىوهلالوالديخما،وخاصةالاسرةبانراد

الابوينظلفيطفولتهخلالتربى؟وهلالأسبابهيوماالأسرةعنبعيدأ

الحالةبتطورالحاصةالبياناتجعكذلك؟والاسباباحده!ظلفيام

اليه؟وصلتماومدىتطورتوكيف؟بدأتوكيفمنهايشكوالتي

الناحيةعنالكشففيتساعدأنشأنهامنوالتيالحاصةالبياناتوكل

المرضية.

منيستطيعالاكلينيكيالنفيالاخصائيفانالشخصيةالمقابلةاما

التيالمشكلةحولتدوروالتي،الشخصيةالمعلوماتكافةمعرفةخلالها

المقابلةتلكخلالمنيمكنوكذلك،المفحوصاوالمريضمنهايعاني

الاساسهيالعلاقةوتعتبر،والاخصائيالمفحوصبينبناءةعلاقةعمل

بالمقابلةالمقابلةهذهوتسمى،النفسيةالعلاجيةالعمليةنجاحفيالاول

بين!لفظيوتبادل،ديناميةعلاقةعنعبارةوهي،الاكليضيكية

والارشادالتوجيهاخصائياوالنفسيالاخمعائيوهوالأولالشخصين

عادةويسمى،شكلتهحلنىالباحثالشخصوهووالاخرالنف!ي

بالمفحوص.

النفسيةالاختباراتاجراءتطبيقيفهمالنفصيوالاخصائي

تلكنتاثجومرا.الخ...والشخصيةوالذكاء"القدراتواختبارات

سلوكياتاوراءوالكامنةالحقيقيةالاسبابمعرفةيستطيعالاختبارات

لهذاارشاديمنهجعملاو،لهعلاجيةحطةرسميمكنهثمومن،الفرد

هذافيالعمليةالخبراتخلالمنالاتحقيقهيمكنلاوذلكالفرد،

.الميدان

Experementalmethodالتجريبىالمنهجرابعا:

المقصودةالملاحظةوأساليبمناهجضمنيدخلالتجرييالمنهجان

التجريب!باتخاذعنهايتميزلكنه،كبيرااعتماداعليهاويعتمدالمخظمة

العواملفيالتحمعلىمقدرتهوكذلك،الفروضصحةلاختياراداة
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دراصته.بصددمخنالذيالسلوكفيوتؤثرتحيطانيمكنالتيافتلفة

عمليةيعنيوذلك،ماتجربةبعملنقومانناالعامبممخاهوالتجريب

بصددنحنالقبالظاهرةتحيطالتيوالعواولالظروفلكافةتنظيم

الملاحظة.ذلكيض!ثمدراستها

فيقوم،الباحثلارادةظروفهاكلتخضعانيجبوالتجربة

ابتجربة.اجراءتصميمحسبفيهابالتعديل

-:التجارباجراءنيتوافرهاالواجبالشروط

متناهية.بدقةالتجربةقصميم-1

معحةفيالوثوقلأجلمرةمناكثرالتجربةتكرارضرورة-2

النتائج.

.والميولكالعواطفوالذاتيةالشخصيةالعواملتجنبيجب-3

تدخل.اوتحريفدونالنتائجتسجيلدقة-4

بدقةملاحظاتهبتسجيليقومانالاالمجرباوالباحثعلىوما

هنافهانبمعنىالظروفتلكفييهتمانهاي،معينةظروفوتحت

كلاناي(المستقل)بالمتغيريسمىالعواملتلكمنواحداعاملا

الحادثالتغيرفيكونذلكوعلىواحد،عاملعداثابتةتظلالعوامل

العامل.هذاالىراجع

-:للتجربةطريقتينوهناك

الاولى:الطريقة

النتائج،فيالتغيرملاحظةثمالظروتمنظرفتغييرفيتتلخص

نأالاعلينا!فالعقليالافتاجعلىالحرارةاثرمعرفةاردنااذافمثلا

لاحداه!العقليالانتاجويشعلالافرادمنمتكافئتينبمجموعتيننأتي
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عليناوبالذابارد،جوفيللاخرىالعقليوالانتاجحارجوفي

لاحتىالخ...والزمان،والمكان،كالفموءالاحرىالعواملكافةتثبيت

نلاحقثمومن،الحرارة!كللأخرىلأسبابالنتائجفيالتنييريعزى

.الحرارةموسببهيكونالناتجالتغيرفان،التضائج

العواملتعددهيالنفسعلمتجارلاتقابلالتيالصوباتاومن

العواملفيهافيدخل،!شعريةمقطوعةتذكرسهولةذلكومثال

-:التالية

افتلفة.الفنودننواحيمنغيرهمناكثرللشعرالفردميل1َ

ولماذا؟نفسهنيهوىلا!وهل،القصيدةبموضولحالفرداعجاب-2

واسبابه؟الاعجابهذا

توظيفعلىالفردوقدرات،بالحفقالخاصةوالقدرات،الذكاء-3

.القدراتهذه

والزمنمثلاحالتكراركثرةهوهل،القصيدةحفقأسلوب-4

الحفط.عمليةاستغرقتهالذي

؟كبيرةامعمغيرةسنفيهووملللفردالزمنيالنمو-5

ضوضاه،،هادله!هجوالحفط:بعمليةاحاطتالتيالظروت-6

الخ.....درابجو،حارجو،خافتضوء،كافيةاضاءة

منهك.،متعب،مسترخي،مستريح:الحفطاثناءالجسميةالحالة-7

عليهمايتمالتيالمجموعتينفيالعواملكافةتوحيدمنبدلاثمومن

.أثرهقياسالمرادالعاملعداماالتجارب

بالموضوععلاقتهاوما،العواملتلكدخلماالبعضيتساءلوقد

ناحيث،النفىعلمميدانمشكلاتااحدىوتلك؟قياسهالمراد

منتابعفالسلوكصحيحوالعكسبالسلوف!ترتبطالخفسيةالممليات

ولكنواحد،لمثيرالأفرادمنمجموعةتتعرضفقدلذا،نفسيةعمليات
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الواحدالدرا!يالمستوىنيالطلابجميعأنبمعنى،مخخلفةالاستجابات

رخَالفردمنتختلفاجاباتهمولكنما،لمادةواحداامتحانايدخلون

ومن،الاجابةزمنحيثومن،الطريقةحيثومنالاسلوبحيثمن

المناصرهذهعددحيثومن،للاجابةاللازمةالعناعرترتجبماحيث

وهكذا.مخها...جزءايتذكرمنومنهمالعناعر،كليتذكرمنفمنهم

تكوتف!ذاما،لخطرالأفرادمنمجموعةتعرضتاذاركذللىُ

يحاولوقد،الاخرينوراءهتاركاالافرادبعضيهربقداستجاباتهم

شدةمنالهربالاخريستطيعلاوقدالاخر،البعضانقاذبعضهم

الخ....الحوف

والاختلاف،واحدمثيراو،واحدلموقفمخضلفةاستجاباتهذهكل

من،الشخصيةوبناءنموفيالاساسيةوقواعده،الكثيرةاسبابهلههنا

الخ......وقدراتاستمداداتومنسابقةخبراتا

الثانيةالطريقة

الظروفتثبتوفيهاالافراد،بينالفروفلملاحظةتتبعوهي

واحد،ذكاءاختبارالافرادمنلمجموعةاعطينافاذا،المديدةوالعواول

تلكسببنعزيانوقبل،النتائجنيفروتانلاحطسوففاننا

بعضهمتعطيانيممحلابمعنىالعواملتوحيدمنبدلاالاختلافات

جالسا،الاختباربعضهميطبقأتوصاءوبمضهمم!باحا،الاختبار

منكبيرقدرالىتسوقناالعواملتوحيدفعمليةوقوفا،والاخرون

يجبافه!ك،صادقةنتائجالىالوصولونيالتجريبعمليةنيالنجاح

التمليمي،والمستوىالسنشلاخرىصاملالاعتبارنييؤخذان

وهكذا....امكنانالاقتصاديوالمستوى،والثقافي

وتسىالاولىللتجريبطريقتينهناكانلنايتضحسبقومما

كافةتوحيديتموفيها،مقارنةمجموعاتتتضمنالقالتجريبيةالطريقة
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فيالتغيرسبباليهيمزىسوفوالذيالمتغير،العاولعداما،العوامل

مجموعاتطريقعنالخجريبفتسمىالثانيةالطريقةاما،التجربة

منمثيلهمعالاولىالمجموعةمننرد.كلمزاوجةوميالمزدوجالضبط

المسخقل.العاولعداماالعواولكافةفيالثانيةالمجموعة

منيتضحوك!،المقارنةالمجموعاتطريقةفانالايضاحفيوزيادة

المجربعلىيجبلذلكاكثر،اومجموعتينبينبالمقارنةنقوماننام!مماها

-:التاليةبالحطواتيقومان

المشكلةتحديد-؟

بالطلاقةالعربيةاللغةدراسةعلاقةمثلاهيهناوالمشكلة

العربيةاللغةبكليةعربيةلغةالثانيالمستوىطلابعنداللفظية

بأبها.الاجتماعيةوالملوم

:الفروضفرض-2

مستوىرفعنيأثرلهاالمربيةاللغةدراسةأنالباحثيفترض-أ

الثانيالمستوىطلابمنعينةفياللفظيةالطلاقةعلىالقدرة

بأبها.الاجتماعيةوالعلومالعربيةاللغةبكليةعربيةلغة

رفعفيتأثيرلهاليسالعربيةاللغةدراسةانالباحثيفترض-ب

.المذكورةالعينةفياللفظيةالطلاقةقدرةمستوى

العينة:اختيار-3

الثانيالمستوىطلابمنطالبا2ءمنمكونةالتجريبيةالعينة-أ

بأبها.الاجتماعيةوالعلومالعربيةاللغةبكليةعربيةلغة

المافيالمستوىطلابمنطالبا20منمكونةالضابطةالعينة-ب

نقوموهنابأبا.الاجتماعيةوالعلومالعربيةاللغةبكليةنفسعلم

-حيث:منالمجموعتينبينالعواولبتوحيد
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عاما.02-18من:السن*

الملميةالمعاهدثانويةعلىالحموليجب:الدراسيالمستوى*

نفس.علمأوعربيةلغةالثانيالدراسيالمستوىفيويكون

يوجد.لا:الرسوبمراتعدد*

.،العينتينمنيستبعدالعواولهذهتحتيندرجلا"ومن*

التجربة:اجراء-4

واحد،آنفيالعينتينعلىاللفظيةالطلاقةمقياكماباجراءنقوم

الموامل.نفسفيالتجريبيكونبحيث،حدةعلىعينةكلأو

:الفروضأحدصحةواختبارالنتائجاستخراج-5

.*المقارنةالمجموعاتاسلوبيضضحسبقا،ومما

-:كالتاليفيالمزدوجالضبطمجموعاتاسلوبأما

الانفعاليالسلوكمثلافنقيس،ومضخاقفعةوكبيرةكثيرةمجموعةلديخا

كليةطلابمنبعينةمقارنةالاجتماعيةالعلومكليةطلابمنعينةعند

فيوآخرونالاولىالسنةفييدرسمنمنهمالطلابوهؤلاءالتربية

والمستوياتالاعارفاختلفت،وهكذا..والثانيةوالرابعةالثالثة

الخ...والثقافيةالدراسية

ذلكبعدْم،مجموعةكلعددبتحديديقومأنالمجربعلى!ف

بدلاالاولىالعينةمن(1)رقمفالفرد،والاخرفردكلبينيزاوج

العوامل،كلفيالثانيةالعينةمن(1)رقمالفردمعيتساوىوأت

(2)رقمالفردوهكذا،الخ...والثقافيالتعلييوالمستوىكالسن

رقمالىيصلحتى(2)رقمالاخرىالمجموعةمنقرينهمعيتساوى

بالضزاوج.المجموعتانتتساوىوبهذا(20)

النتائج.وتسخخرجالتجربةتجريذلكبعدثم
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الاحصائيالتحليلوطرقاساليبخامسا:

تسهلمساعدةوسيلةالاحمماءانمابذاتهاقائمةطريقةالاحصاءليس

بالاختصاروتتميزاحصائيةبلغةالسابقةالطرقكافةنتاثجعرض

الىالوصفيةالنتائجترجةعلىتمتمدوالتي،العرضوسهولةوالدقة

قيمةفيهاتبرزالتيالنواحىاهمومنوغيرها،بيانيةورسومارقام

الافرادمنكبيرةمجموعةعلىاجريتاالتيالنتائجعرضهي،الاحصاء

بغرضالاحصائيةالصورةفيالختائجووضع،بيالْيةورسومجداولفي

يؤديالذيالاحصاىالتحليلمناخرىلخطواتالنتائجهذهاخضالح

النتائج.تلكفيالرئيسيةالعواولبروزالى

القياساتتحويليمكنفلا،الانسانيةللعلومتوأماالاحصاءويعتبر

وبهذاالاحصاء،طريقعنالادلالالالهاكمياتالىمثلاالنفسية

عنالتعبيريمكنخلالهامنالتيالوسيلةهوالاحصاءيعتبرالاسلودا

التجريبيةالدراساتكلتحويلوعن،النفسعلمفيالقياسيةالدلالات

كمية.ارقامالى

النفم!ي:القياس

انتشرتولقد،الكييسى.التقديرالنفسعلمفيالقياسان

لعلمسلاولwundtفونتانثأمنذالنفصعلمفيالقياكماحركة

.م1879عامبالمانيا"ل!ليبزجمدينةفيالتجرييالنفس

فيوكذلكم؟882عاملندنفيسلاقa،"هnجالتوتوقداسس

تلميذهتبمهثمالنفسيالقياسعلماءأولCatleكاتلكانامريكا

مجالفيالاحصائيالقياساستخدممنأولوهوThorondikeثورنديك

لتصليم.ا

،العلومهذهكاحدالنفسوعلم،القياسبدقةالعلومتقدمويقاس

النتائجمعالجةفيالاحصاءاتيستخدم!ك،ابحاثهفيالقياسيستخدم
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..القياسخلالمناليهايخوصلالتي

اصعبحتبحيثطرائقهاوتنوعتالنفسيةالاخقباراتكثرتوقد

،العامالذكاءاختباراتفهناك،البشريةالنفسقطاعاتجيعتشمل

وهناك،الرياضيةوالقدرة،الميكانيكيةكالقدرةالمقليةوالقدراتا

والمهاراتا،الدراييكالتحمهميلالمكتسبةالقدراتلقياساختباراتا

كالوظائفمعينةلمهنةالاستعداداتتقيساختباراتوهناك،الفنية

للشخصية.اختباراتوهناكالكتابية

ومنهاوالفرديالجصيمنهامتعددةصوراالاختباراتواتخذلا

لالمنتصلحوالتياللفظيوغير،ويكتبيقرألمنتصلحالتياللفظي

تحليلعلىقاصرةتعدلمالاخخباراتان!ك،والكتابةالقراءةيستطيع

اجاباتا.منالفردبهيدليما

منلهابدفلا،لفظيةغيراولفظيةمنالاختباراتتعددلاومه!

بدلاعليهاتقومالتيفالاسساليها،ترميواهدافعليها،تقوماسس

عنصرتوافرمنبدلاوكذلكالاحتبار،فيالثباتاعنصرتوافرمن

معمممالقياسومصممامعداالاختباريكونانبدلاوكذلكالصدق

بالغة.بدقةاجلهعن

علىتجربتهاسبقاي،مقننةبكونهاالنفسيةالاختباراتتلكوتمتاز

لقياسصلاحيتهاوثبتت،المجتمعهذاكبالافرادمنكبيرةمجموعة

واالتطبيقطريقةحيثمنعواء،اجلهمنالمصةالغرض

التصحيح.

تطبيقهبطريقةالخاصةتعليماتهالنفسيةالاختماراتهذهمنولكل

يمكنالذيبالمعيارالحاصوالمدر!وتصحيحها،للاجابةومفاتيح

الخهايًى.الحمفيبهالاستفادة

التعليميالتوجيهاساسهيالنفسيةالاختباراتانالواضحومن

93http://www.al-maktabeh.com



منالافرادعلىوالحمالفرديةبالفروقيتصلماوكل،واطربيوالمهني

وال!ثواذ)؟(.العاديين

والحربيالعسكريالميدانفيهامادوراالنفسيةالاختباراتوتلعب

قدراتهمحسبفئاتالىالمجندينتصنيفيمكنطريقهافعن

توزيعهميمكنالاشنعداداتوهذهالقدراتتلكوحسبواستمداداتهم

.القدراتهذهتلائمهاوالتي،افضلفةالاملحةكل

فيالشبابتجنيدفيعظيادوراالنفسيةالاختباراتتلعبكذلكُ

وعنالعقلياوالنفسيالمرضيدمحامنهمبعضأفهناف!،الجيشصفوف

.الحالاتهذهعنالكث!فيمكنالاختباراتهذهطريق

التصنيفعملياتفيالنفسيةالاختباراتتلكمنالاستفادةويمكن

الانتاجيةالكفايةمجالوفي،بالجامعاتالتحاقهمعندبالطلابالخاصة

المجالاتفيسواءوالمبتكرينالموهوبينعنالكشفوفي،العماللتصنيف

العلمية.المجالاتاوالابتكاريةاوالفنية

Englishوانجلش*انجلشويقول & English"الاختبارعن

معينبتصميموتقوم،والمضبوطةالمقننةالظروتمنمجموعةانهالنف!ي

بيئيةمتطلباتأوظروففيالسلوكمنممثلةعينةعلىللحصول

الطاقة،اوالجهداقصىبذلتتطلبمخدياتمواجهةفيأو،معينة

اللفظية.الاسئلةشكلالضحدياتأوالظروفهذهتأخذماوغالبا

لملاحظةمنظ!اجراءالاختباراعتباريمكنانهGronbachويقول

تصنيفي.نظاماورقميمقياسبمعاونةووصفهالفردسلوك

مصر.محتبة-النضعلممدخل-بركاتخليفةعد(1)
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كانتسواءممينةلظاهرةوصفيةاداةهوالمقياسأووالاختبار

سمة،اوسلوكيةخاصيةأوالفرد،قدراتمنقدرةهيالظاهرةهذه

علميوصفهوانما،اللفظيةالضعبيراتمنمجموعةمجردليسوالوصف

.الفئاتاوالتصنيفاتأوالارقامباستخدامالوعفذلكعنويعبر

وقد،والمقياسالاختبارماهيةعلىالتعرفهنابالذكروجدير

وتمبيرMeasurmentمقياستعبيربينوثيقةتفرقةTylerتيلروضع

.testاختبار

وان،اختبارمقياسكلليسولكن،مقياساختباركلأتويرى

طبيمةذاتتقديراتعلىللحصولاساستستخدمالمقاييسكلعة

والادراكالاحساسبدراسةيقومونالذينوالباحثونفالبحث،فيزيائية

ياالسيكوفيزيقية،المعطياتعلىكبيرحدوالىاساسايعتمدون

الكميةالنفسيةالمقايشىمقابلفيالكميةالفيزيائيةالمقاييسباستخدام

وماما؟موقففيالغوءبريقيبذوكيف:مثلظواهرلقياسوذلكُ

هوهناالبحثموضوعالسؤالكانفاذاما؟صوتيةنغمةارتفالحمدى

ممدلاتهويقاحامافانالاناني؟السمعحدودوادنىأعلىهيما

الصوتية.الذبذبة

يتعلقشيءبقياستختصكانتاذااختباراتتسمىوالمقاييس

عينةمقاييستستخدموقد،عامسؤالعلىللاجابةوليسفقطبالافراد

للاخشباراتالمعتادالشكلولكن،اختباراتانهاعلىالنغماوالصوت

للمفحوص،تقدمالتيالاعالاوالاسئلةمنمجموعةمنتتكونانهاهو

وحداتخكلفيالافرادعليهايحصلالتيالدرجاتعنيمبرولا

.الاشكالمنشكلبأيفيزيائية
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فيقلبماباا

وَالاستِجَاباتالسّلويهةلعَصَيازا!خبا

أؤا!رْهُولمبالمحهَازاف!دّيء
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دسلمحافهمدلاا

السلوكفيذلكواثرالعصبىالجهازتكوين

(2)شكلالعصبى؟الجهازيتكونمم

المخمنCentrيةNevousلأstemالمركزيالعصبىالجهازيتكودن

BrinالضوكيوالحبلSpinalCordالسطحيالعصيالجهازاما

stemلأPeipheralNevoussمنتمتدالتيالاعصابمنفيتكون

.المركزيالعصبىالجهاز

بنائي،تثريحياساسعلىاماللانسانالمصيالجهازنقعانويمكن

وظيفي.أصاساعلىاو

الانساننيالعصيالجهازينقمالبنائيةالشريحيةالناحيةفمن

-الى:

منويتكونCenrlNevosytemمركزيعصيجهاز-1

الشوكي.والحبلالمخ

ويتكونPeipherlNervoussytemالسطحيالعصبىالجهاز-2

للجح.بالنسبةالخارجيةالاعصابجيعمن

المستقلالعصبىالجهازايضاهناكالوظيفيةالناحيةومن

stemلأAutonoicNevousSنيالممتدةالأعصابمنويتكون

والقنويةةءا!صلاالغدد،العضلاتمثلالأحشاء
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ال!العصبيةالمكوناتاكلوهوالجسعيالعصيالجهازوكذلك

.(؟)الحساعصابامثلالمستقلالعصبىالجهازضمنتدخل

المخنتناولانلنابدفلا،المركزيالعصيالجهازعنتحدثناواذا

المخ،والىمنالموصلهوSpinl!مrdالشوكيفالحبل،الشوكيوالحبل

المنعكسة.الافعالمنكثرنيوسيطفهوكموصلوظيفتهجانبوالى

العمودتجويفنيالشوكيةالقناةداخليكونالشوكيوالحبل

علىوالخلفيةالاماميةالاعصابجذوروتتفرع،بأغشيةومحاطالفقري

الشوكي.الحبلنعمفىمننصفاكلجاني

طريقهوعن،المختركيبمنبكثرأبسطالشوكيالحبلوتركيب

الرأسعدافياالمخالىالجسماجزاءكلمنالحسيةالنبضاتتصل

الجمجمية.والاعصابالمخالىنبضاتهاتحملالتي

المعارت.منثأة،الانسانياللوكنيدرات،عيويعبدالرحمن(1)
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ة-األِيمَريمَيفح)

:ل!!نمافَءة،ء*

-+-روتجبئحبهت1

ىزح!جط!ي!مع!1أنخضإ:ديل!*!!

!ةنم1لخطعةتهيَنمل1

!ااسب(دالحنبة!!ثخ!ح!-ح!بئقي!م!صِض!م

لو!ط*اـه/،..،11صصِجت6كأ-!ثما"صَ\ا.!!طصل،باص+1

لععبللرععبى1كلكل،ا\إ!-!.الأع!إا.ا

ىف!ل،بععل؟،..؟،/مل،أل1"إا-أ:!هلإبَرصرفزنحم

(لم!!ر!لظمرل!ور.حىم.ثمأ!ربمبم/آ،بمم*،
،.اَي...،.،.(.،،""..،!.1،".

(!*فا؟2؟ممرقئ*س!لمإصإ(في ."...،"،؟ا

،..!.،،؟*ر.يرفي1لمطحْا؟كا/.11بر/.،(اإأ!إ

!سبب"9ثنئ!لمجصس!طوحَىكامب-أيا\إايا(أ!لافي"إأأ(ا!/،إ/؟%إ!،

الصوررر

ا*ثههرهم!دَ،لعب،ري111

؟.اا1!اإ؟

إ،أ!-يلمإ1اا

1فئى!"("1؟إ!أي!

ى!ك!د!1ْااااإ"!.إااأإ:إإ1 11،1!.

أ\1ا.نا؟1-(ا

ط!يرصبع!!ط!ْغ*1،ئفألمئأا،لععب!غى!!إ*إ

الاناتع!جنيالأعمابأهم(2)شكل
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التث!رمجيةالناحيةمنالعمبىالجهاز

يتكوت!حيعم!جهازمركزيعصبىجهاز

نيالبعيدةالاعصابمنالثوكيوالحبلالمخمنيتكوت

المركزيالعصبىالجهاز

الوظيفيةالناحيةمنالعمبىالجهاز

ويتكونالمستقلالعص!الجهاز

الاعضاءفيالمشدةالاعصابمن

وبعضالانسانفيالداخلية

العماءالغددوبعضالعضلات

القنوية.والغدد

ويتكونالجسىالعصىالجهاز

الحسيةالاعصابمن

والابصار(والثم)المع

فيتوجدلاالقالاعمعابويحميع

المستقل.المص!الجهاز

النيروتاوNeuronالخليةهيالعصولالجهازتركيبوحدةان

الخليةجعمنيتكونوالنيرون،البعضبعضهامعوتتشابكوتترابط

Cellbodyبعضهاكليطلقاخرىعصبيةو!لأتاوامتداداتومن

عليهايطلقاخرىواليافالمصبيةالاليافاوالعصبيةالمحاورا!مم

العصبية.الحليةشجيراتااوالاغصات

المثيراتبتاثيرالعصبيةالخلاياخلالمنالاحساسينتقلكيف

افتلفة؟

،;.))والبرالحرارةمثلمختلفةلمثيراتالانسانجعيتعرضقد
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المخالىافتلفةالمثيراتتل!فننقل،الخ...والالم،والضغطوالضوء

لكنه،عصيبمحورمضصلنيرونوكل،المصبيةالنيروناتطريقعن

ينمصالاتممالوهذا،العصبيةالخلويةالشجيراتمنعديدعلى!توي

نتيجةالعضلاتوتنقيض،المضلاتمثلالجمماعضاءمنعضوني

الىالمثيراتاوالمؤثراتتلكبنقليقومالنيروناتوبعضللمثيرات

تنقلالقفالنيرونات،عنهبعيداينقلهاوبمضهاالمركزيالعصبيالجهاز

ت!تقبلالتيوكلالحسيةاوالموردةالنيروناتتسعىالداخلالى

الىالمثيراتاوالمؤثراتهذهبتحويلوتقومالبيئةمنالممادرةالمثيرات

الشوكي.الحبلالىاوالمخالىاماوترسلهاوكيماويةكهربيةاشارات

العفملاتالىتارا!ثالاوتحملتنقلفهيالمصدرةالاعصابأما

.والانقباضبالحركةتقومالق

تنقلالقفىالربطاوالوعملبوظيفةتقومالقالخلايااما

تقوملكيالعصبيةالخلاياالىالجسيةالخلايامنالعصبيةالاشارات

للمثير)؟(.قبعاالمطلوبةبالحركات

الابق.المرجع(؟)
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ب!لا\حَمكلأِلاا\ا2لما

كربم!ءحلي!ا!
سرلمثثح!س! -ء*حمص

ص،\

لأ!ركلة7لل!ث!

!أامهكالمالمَ!ع!!هب*ج*ئبمئنم!مرتجتي*!بر

أاأ!..8ء!ول.فيتخ!بزصيم!

!9ت:...!َخ"!""

لم!!ا!ا-!إ*صصكل-بر

فتلفةونات&ن(r)شكل

الوكيالنغاعمنحركيفروت(4)شكل
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؟والعضلاتالاعماببينعلاقةهناكهل

حركةفكلالعضلاتحركا.توبينالاعصاببينعلاقةهناكنعم

نتيجةفيوالانسانجسمفيعضليداطأيأو،العضلاتحركاتمن

معين.لمثير

انعكاسمثلبسيطبينماانمكاساتهاتتراوحالعضلاتوحركة

منالحسيالانتقالسببويرجع،واراديمعقدالىالركبةحركة

والعضلاتالاصاباتوبالعكسالعضلاتالىالمركزيالعصيالجهاز

مثلالكهربيةالاشاراتنقلعلىللقدرةوذلكللاثارةقابلكلاه!

والالم.والضظوالبرودةالحرارةأثرانتقال

ضوءاثرعلىالعينيناغلافمثلالبسيطةالمنعكسةالافعالفهناك

لاسىالحرارةشديدلجمعنتيجةبسرعةاليدرفعاو،!هلموجهثديد

الانعكاساتتسىلذلك،العضلاتفيتحدثاانعكاساتفكلهااليد

.71د3حاح*ح"!سر!ح3العضليالفعلردأوالعضلية

مثلالنددفيتحدثآخرنولحومناخرىانعكاساتتوجدكذلل!

فى،آخربثمكلتستجيبالغددفتلكSivylndsاللعابيةالغدد

الافرازاتتلكتزداداو،الطماممذافعندبكثرةاللعابتفرز

الجولح.حالةفيالطعام!ثمعخدبكثرةاللمابية

الالمهذاكاتسواءالالممصدرعنالابتعادايضاالانعكاصاتاومن

ينبهسوفالحالةهذهفيالدبوسفان،بدبوسوخزاأوحراريامصدرا

منصيعةاشارةفتصدر،الوخزمنطقةنيالحسيةالاعصالهااطراف

الحبليصدروقدالشوكيللحبلتملحتىالحسيةالاعصابخلال

الالم.عنبالابتعادافتصةللعضلاتاشاراتهال!ثوكي

الحبلمنتصدرانيمكنالاشاراتانمعرفةيمكنسبقومما

المخ.الىالوصولقبليكوُسلا
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.منها:ومكوناتهللمختا!سقتوهناك

ووضعMsculrAdjusmentالعضليالتكيفيحققافيخان

.معتدلبشكلالسيرعلىوالمساعدةالتوازنوحفقالج!ع

التنفسمثلاللااراديةالحركاتبعضينظمالذيفهوالنخالحأما

للهخم.المعدةوتقلصالئصرايينوتقلصالقلبوضربات

الممقدواماكالألمالاوليةالاحسا!اتيدركفانهالعصبىالجذراوام

افيخ.الىينقلهافانهمنها

البسيطةالمنعكسةالافمالعلىيسيطىلذيفهوالشوكيالحبلاما

الضوءلمثيراتنتيجةتحدثالتيوالانعكاساتاللمابانرازعدافيما

تحتاجفلاالاوليةالانعكاساتااما،نفسهالمخفيهايتحمالقوالعوت

.(1)آليةكاستجاباتوتحدثالمضالى

الابق.المرجع(؟)

106

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ىر!يلاالمخكرةنصقمسطح(5)شكل

لأثشدسى

لم!وسط1اثخ

13خج

!فب)علخاا
المحتوسالخاح

نعاءجزاا(6)شكل

107

!هم!آل!"ي!ت

ا!فىاصم

ا!مينلاحرحمكا

1!تماصيدفىه1َ

ىل!كفقنالوة،
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المركزيالعصيالجهازذلكهوالمخانايضاالتقسيماتهذهومن

وفصوصهاكروييننصفينمنويتكونSkullالجمجمةفييقعالذي

-:الاربعة

الجبهيةالفصوص-1

الجداريةالفمموص-2

المؤخرةفصوص-3

الصدغيةالفصوص-4

الىوذلكُ،الطوليالشقيسمىشقبواسطةطولياينقموالمخ

أيسر،والاخرأيمناحده!المخكرةنمهمفمنهاكليسمىجزئين

منالايسرالجانباجزاءبمعظميتصلالايمنانحيالكرويوالنصف

الايمنالجانباجزاءبمعظميتصلالايسرافيالكرويوالنصف،الجسم

!كوهيLoesالفصوصتسمىاجزاءالىمقعالمخوسطحالجسممن

تصنيفها.سبق

-هي:مناطقالىالمخوينقسم

نيتتحمالتيالمنطقةوهيMotorAreaالحركيةالمنطقة-1

الارادية.المضليةالحركات

منالرمحائلتحملحيثSomestheicAreaالحسيةالمنطقة2

تسجيليتمحيث،والمغملاتالجلدفيالموجودةالحصاعضاء

الخ......والبرودةوالحرارةوالضظاللمساحساسات

!uditoyArea.السععيةالمخطقة-3

.VisulAraالبصريةالمنطقة-4

CranialNervousافيةالاعصاب

الشميالعصب-؟

.البصريالمصب-2
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للعين.المحركالعصب-3

.الفكريالعصب-4

الثلاثي.التوأميالعصب-5

المبعد.العصب-6

الوجي.العصب-7

السمعي.العصب-8

البلعومي.اللسانيلعصب-9

الحائر.العصب-10

الاضافي.الشوكيالعصب-11

اللساني.تحتالعصب-12

مل؟!مرممصفصْ/ه!مل/
!بن!مجضصرممطْ
سوفدكل!ل!القذالي

109

(7)شكل

الثوكيالنخاع

المخسا"

افيخ

الكرويينالنمفين

(8)شكل

منجانب

بهيظهرافع

واهمالنعوص

والاخاديدالشقوق
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v?

يليوفيما

ونهايتهاوامولهاالاعم!ابمنكلوظيفةيبينجدول

العصبع!ا

الشمي

لبصريا

للعينالهرك

الفكري

الثلاثيالتوامي

المبعد

الوجى

السمعى

البلمومياللسان

اطائر

الاضافيالوكي

اللسانيتحت

بهايقومالقالوظائفا

ح!صي-الثع

حسي-بصارلاا

حركي-العينحركة

حركي-العينحركة

حركي-المضغحركات

ي!ح-واللسانالوجهحساسية

حركي-العينحركة

حركي-الوجهحركة

حدي-السع

حي-التوازن

ي!ح-اللصات

حركي-البعلوم

الدمويةالاوعية-القلب

حركي"ي!ح-الاحشاء

الرقبةعفلات

حركي-الاخاء

حركي-نا!للاضلات

.NN

والنهايةالاصل

المخني

-الكرةنصف

البطنيالجزء

التالاموكا

الاو!المخ

الاوسطالمخ

لقنطرةوا!ولاالمخ

النخالح

النخالح

الخخالح

النخالح

النخالح

النخالح

النخالح

النخالح

النخاع

النخالح

النخا4

لحالنظ
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الاولالاعصابا،مننوعار!ثعاثنيلنايتضحالسابقالجدولومن

والثلاثة،خالصةحسيةوظيفتهماوالبصريالشعيوه!منهاوالثاني

تبينحركيةاليافقوامهامنهموالسادسوالرابعالثالثالاخرى

بحركتها.وتختصالعينعضلات

بام!الااهممنفهوالثلاثيالتواميوهوالخامسالعصباما

واللساتالوجهمناللمسيةالاحساعاتينقلفهو،الفمحركةلاحساسات

والبلعاللسانوحركةبالمضغافتصالرئيم!يالعصبوهووالفم

المصبات!كعشر،والثانيالتاسع!هاخرىعصبينذلكُفييساعده

استتبالنيتشزكالاعصاببعضوهناكالوجهحركةفييساعدالسابع

والعاشروالتاكل،اللساتثلثييخدموالذيالسابعالوجىمنهاالتذوق

فيالتذوقابراعمينبهاتاللذات(والمعديوالرثويالبلعومي)اللساني

فيأهعية)العاشر(الحائروللعصبوالحلقاللسانمنالخلتىالجزء

خالصحممىصبفهوالثامنالعصبلديناويبقى،المستقلةالوظائف

.(؟)السمعيةالنواحييخدم

تحتويالاعممالامنشبكةمنفيتكوتالمستقلالعصبىالجهازأما

قسمين.وينق!ممحركيةواخرىحسيةاليافعلىالاعصابهذه

السمبتاوي.الجهاز-1

الباراسمبتاوي.الجهاز-2

السمبتاوكبفالجهاز،للاخرمضادبعمليقومالجهازينهذينوكل

يقومالباراسبتاويالجهازبينما،الطاقةاستهلاكلممليةالجسميكبف

السمبتاوي.الجهازلتأثبرمضادةبأع!ل

النفسيةالاستجاباتفيمشاركةلهالمستقلالعصبىوالجهاز

.م؟97،المربيةالن!ةدار،التوافقودراصةالنفىعلم،دصقيل!ك(1)
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للطوارىء،الجعاعدادأوله!:بوظيفتينيقومانهحيثالفسيولوجية

الظروففيللجسمالحيويالتوازنبمستوىالاحتفا!وثانيهما:الخطرأو

يرتبطالذيالسمبتاويالجهاز:قسمينالىينق!حذلهولذلكالسوية

والجهازالنالباراسعبتاويالجهازثم،الاففعاليبالسلوكهاماارتباطا

بحيثانفعاله!فيمتماكساتوالباراسمبتاويالسمبتاويالعصبيان

يعملحينعلى،الانفعاليةالمواقففيالقيادةالسمبتاويللجهازيكود!

الجهازانذلكومثال،للجممالسويالتوازناعادةعلىالباراسمبتاوي

على،الانفعالاتاثخاءالقلبنبضاتمعدلزيادةعلىيعملالسمبتاوي

السويبالنبضالاحتفاظعلىيعملالباراسمبتاويالجهازأنحين

الذيالهضمنشاطاننجدكذلك،العصبيةغيرالظروففيللقلب

منيزيدحينعلىالسمبتاويالعصبىالجهازيكفهالممدةعنيصدر

فيتذكرالرئيسيةالتوجيهاداةانويظهر،السمبتاويالجهازمعدله

وضبطلتوجيهمركزابوصفهوالهيبوثلاموسالمخفي")،الهيبوثلاموس

الاعضاءنشاطويوجهينسقالمستقلالعصبىوالجهازالغديالجهاز

تغييرانذلكعلىومثال،الانفعالاتاثناءالجمممفيالغددوافرازات

النشاطنيانخفاضالىامايؤديتدللهيبوثلاموسالفسيولوجيالاتزالق

مماالانفعالاتتسهيلواما،ءمهدى.اثرعليهيتزتبالحركيالحسي

جممداخلالتناقضهذاورغمللاكتئابمضادتأثيرالىيؤدي

منهماكليعملوالباراسمبتاويالسمبتاويالجهازمنفكل،الانسات

يساعدوالاخرالجسمداخلالبناءبععليةاحده!يقومحيثالاخرضد

يقبضهابينماالعينحدقةاتساععلىتساعدواحده!،الهدمعلى

علىالاخريساعدبينماالتنفسسرعةمنيقللواحدهارخَالا

خلقنيوجلعزالمولىحكمةأنالاوهكذاالاخر...زيادتها

يكونوعلاجلوبحكمف،الانساتح!جداخلوالمتبايناتالمتناقضاتا

افتلفة.المتناقضاتتلكأيضأبينالتوازن

12%
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السمبتاوي)؟(:الجهازوظائف

الضوء.كميةحسباتساصاعلىوالتأثيرالعينقزحيةفيالتحم-1

القلب.ضرباتصرعةزيادة-2

التنفس.سرعةمنالاقلال-3

المثانة.عفعلاتارتخاء-4

الشعر.جذورعفملاتاوانقباضالجلد،غددتبنية-5

الدموية.الاوعيةانقباض-6

الباراسمبتاوي:الجهازوظائف

العين.حدقةقبض-1

القلب.ضرباتسرعةابطاء-2

التنعى.صرعةزيادة-3

اللعابية.الغددتغذية-4

فيالبيولوجيالنشاطاتزاتالىيؤديالجهازينبينالتغمادوهذا

النشاطمعدلاتتزيدالسمبتاويالجهازينشطفعندما،الجع

منافتلفة،الحياةمطالبمواجهةليستطيعالجسمفيالفسيولوجي

اسخمرارهيؤديالنشاطوهذا،الطاقةواطلافالغذائيالتمثيلعملياتا

الباراسبتاويالجهازيقوملذلك،واستنزافهاالطاقةرصيدخفضال!

نهصبيةتنبيهاتبواسطةوذلكُالمفقودتعويضومحاولةفشاطهبتعطيل

.مضادة

وتتجلىوالاضداد،،،المتناقضاتخلقابذيالعظيماللهوسبحات

المتناقضاتهذهبدونالانساتخلقفلو،الافساتجسمفيتلدُحكمته

المبتاويالجهازذلكعلىومثالنا،نفسهالافسانداخلالحياةلانتهت

.م؟972المعارتدار-للنفىالوظيفيالتثريحعكاشةاحد.د(؟)
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لكنالاخرضدعمللاحدهاوكيف،بينهماوالقضاء،والباراسعبتاوي

الضكامليتمبل،الحرفيبالمعنىالتناقضيتملاوجلعزالمولىبحكمة

الطاقةفقدوعدم،الاتزاتمنحالةفييكونانالانسانويستطيع

.الحياةواستمرار

،َش!كُلِّمنفِيهَااَنتَبناورَوَايعينيهااَنيَقلاو،:تعالىويقول

.(بوُزوم

91آيةالحجرسورة

كلمنالارضنيانبتنااي(موزونشيءكلمنفيها!وانبتنا

الايث!ياءبهتعرفمقدارلأنهالوزنذلكعنفيمبر،مملومآمقدارآيفيء

الحكمة،بميزاتالموزونوقيل،معدودوقيل،مقسومموزونمعنىوقيل

كلاميقال!كبحسنهالمحكومهوالموزونوقيل،الحاجةبقدرومقدر

.(؟)ئحاي،موزوت

تعالى:ويقول

واليهِمُكَرو!صفَاحسنَوصؤركُمباثقِّ،وا؟رفىِالسَّمواتِ!خَلقَ

المميرُ،.

آية3التغابنسورة

له،كرامةبيدهخلقهآدمالمرادقيلصورم(فاحسن!صورم

اكملفيخلقهمسبحانهانهايالظاهر:وهوالخلائقجيعالمرادوقيل

.(؟)والتشكيلالتخطيطوالتمعوير:،شكلواجملتقويمواحسنعورة

امرولهذا،روحهمنفيهونفخ،بيدهلهبخلقهالله!ثرفهآدمات

خَالِقانيللمَلائِكِةربكَتَالَ،واذ:تعالىقال!ك،لهبالسجودالملائكة

.م1973-الفكردار-القديرفنح-الثوكانيعليعد(1)

؟؟4
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رُوحِينِمفيهِونفختُسؤيتُهُفَاذَام!نُونإ.حَمَامنِلا!مل!صنِمَارَشَب

سَاجِديخأَ(.لهُفَقعُوا

92-28تايَالاالحجرسورة

تعالى:ويضل

ا؟رفىَوُيحيِىالحيِّ،نِمالميتَوُيخرجُِتِّيملامنَالحيَّ!يُخرجُ

إذائمتُرابمنمُكَقلَخاتآيَاتهِنِمو،تُخرَجُوتَوَكذلكَمَوتهَابَعدَ

.(َتوُرثتنَتٌرَشَبانتُم

02-19تايَالاالرومصورة

البيضةمنوالطير،النطفةمنكالانسان(الميتمنالحي!يخرج

الافسانانوقيل،الحيواتمنوالبيضة"كالنطفةالحيمنالميتويخرج

اليقظة،!والوجودشبهالىالنوموهو،الموتشبهمنيخرجالصبحفي

.(")النومالىاليقظةمنيخرجالمشاء:عند

الواحدالانساتنيحتىالمتناقضاتايخلقالذيالعظيمه!لافسبحإت

ويمج!يحيىوسبحانه،الارضنيالجبالوأرعى،عمدبغيرالطءفرفع

باذنهالارضنيتوضعحينوتنموتنبصتفيهاحياةلاالتيالبذرةفتلك

تليلا(الاالعممناوتيتم!وما،ء!ثهللك.ىلعالقادرفسبحانه،تعالى

العظيم.اللهصدق

تعالى:ويقول

تُبِصرُوتَ(أنلاَانفُصكُم!وفي

.21آيةالذارياتصورة

ماوصدفوجلعزاللهتوحيدعلىتدلاياتانفسموفياي

الىعظماثممضغةثمعلقةمنثمنطفةمنخلقهمفانه،الرسلبهجاءت

الابق.المرجع(؟)
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وطبائعهموالوانهمصورهمذلكبعدتختلفثم،الروحفيهيخفخات

ودملحممنالثأنالعجيبةالمعفةهذهعلىخلقهمففسثموالسنتهم

افلاتبصروت(!افلاومعنى،ومناذ!ومجاريوحواسواعضاءوعظم

المنفردالرازقاالخالقعلىبذلكفتستدلونالبصيرةبينتخظرون

.(1)الحقوقولهالحقوعدهوان،لهشريلالاوانه،بالالوهية

الابق.المرجع(2)
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لساجلضاا

الهرمولهبأوالفديالجهاز

Glandular System

افتلفةواستجاباتهالعصبىالجهازعلىتعتمدلاالإنساتحياةإت

جعداخلتتمأخرىصاملهناكولكنفحسبالمثيراتلكافة

وبناءهدممنبهايحتعلتىوما،الغذائيالتمثيلعملياتفهناكالإنسات

تتمانأخه!إلامتعارضتاتعمليتاتأنه!منوبالرغم،الإنساتج!ممني

التكاول.إطارداخل

الهرمونيأوالغديالجهازخلالمنيتمالتكاملذلكُوتنظيم

((stemلأGlandular S))الغددمنمجموعةالإنسانجسمنييوجد

-أنوالح:ثلاثةإلىوتنق!ع

Theالقنويةالفدة-؟ ductlands

إفرازاتهاتصبالقالمرقيةالغددصثلخارجياَإفرازاتهاوضا

.الطعاممعاللعابتفرزالتياللعابيةوالغددالجلد،على

Theفىglandsالقنويةغيرالفدد-2 ductles

الغدةعثلمباشرةالدمنيإفرازاتهاوتمسبالصاءالغددأو

وغدة،الجنسيةوالغدد،الأدريناليةوالغدة،الدرقيةوالغدةالنخامية

البنكرياحا.
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مثمتركةغدد-3

عممارةأولهاالإفرازاتمننوعينتفرزالقالبنكرياسمثل

مبا!ثرة)؟(.الدمفيويفرزالأنسولينهرمونوالثافيالبنكرياس

للخأثيرمراكزتعدص!اء،غددستالإنسان!جفيويوجد

تثريحيأالغددمنغيرهاعنالصماءالغددوتختلف،الجسمعلىالكيميائي

عنهاتنقلرفيعةدمويةشعيراتتشخللهاأنسجةمنمكونةأنهافي

وهذهHormonsبالهرموناتالإفرازاتهذهوتسىمباشرةإفرازاتها

-هملأ:الغدد

Pitutayالنخاميةالفدد-ا

هذهوتأثيربإفرازاتهاالصاءالغددأخطرمنالغدةهذهتعد

الغددقائدةالنخاميةالغدةتعدلذلكُ،الأخرىالغددكلالإنرازات

النموعلىالنخاميةالغدةمنتفرزالتيالمرموناتوتؤثرجيعآ،المماء

يؤديالنخاميةالغدةنيالإفرازونقص،التناسليةالأعضاءونموعمومأ

.المفرطالطولإلىفتؤديالإفراززيادةأما،والقزميةالنموعدمإلى

Thلاroidالدرقيةالغدة-2

الجحفيالهدممعدلاتزيادةإلىيؤديالدرقيةالغدةإفىاززيادة

مفرطةوزيادةالحركةوسرعةالعضلاتوتمعلببالإرهاقالفربىيشمرمما

.النشاطني

البناءعمليةوزيادةالهدمععليةبطءإلىفيؤديإفرازهاا!قنأما

وفقدانالحركيةالمهاراتوضمف!،الحركةبطءيصاحبهمما،الجسمني

حدإلىيصلوالذيالمعغارلدىوالجسمىالعقليالنمووتمطلالذاكرة

."Idiocy«العته

.م؟976الخانجي-إلنفىعلمالىالمدخل-موسىاللهعبر(؟)
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الدفدة1

النخاميةالفدة

الدرقيةوالفدةالنخاميةالفدة(9)شكل

Paathroidالدرتيةجانبالفدة-3

ضروريوهوالج!عفيالكالسيوممعدلاتزانعنمسئولةاهتْاْرارفإو

العصي.النشا!لاتزان

Adrenalsجاركلويةالفدة-4

وينشط،الجسمنيالغذائيةالموادْتمثيلهيوظيفتهاوإفرازاتها

.والطحالالكبد

Pancreasالبنكرياس-5

فيليساعدالمعدةفييصبخارجيإفرازلهامزدوجةغدةهو

وهوةرث!ابمالدوريالجهازفييصبهورمونيوإفراز،الهضمعملية

السكرلامتعهماصالأنسجةقابليةمنيزيدأنهووظيفتهالأنسولين

.الدمفيالموجود
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هGonadesالجنسيةالفدد-6

هوخارجيإفرازوله!المبيضينهيالأنثىنيابخنسيةالغدد

فىللذكرالجنسيةالغددأما،داخليهورمونيإفرازمعالبويضة

هورمونيوإفرازالمنويةالحيواناتهوخارجيإفرازولهاالحضيتين

داخلي.

النخاميةالم!نوفئالفلىةالفدة
الدرتيةمجوارالغدةالدرقيةالفدة

سلأ*التيموسيةالفدة
الكظريةالندة

البنكرداصلحوك!ب
58كلالأنثىعندالمبيفين

الرجلعندنيتي!مخلار!5،

11
الج!عفيالفددمكان

الطءالغدد(؟.)شكل
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لصلثمابماباا

ىعِحلاُثلاَردإلا*

الاتجماه*

افَفير*

!ا*
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مىلناا!صا

الحمصيالإدراك

الحمصي؟الإدراكهوما

تلكُمحطوهلبه؟المحيطالحارجيللعالمالإنسانمعرفةهوهل

هووهل؟السلوكمنمالنولحالإنساتتدفعالقالفطريةالاستمدادات

وول؟والمجتمعالبيئةمعالتوافقمحاولاتكلهووهلحالسلوكياتكل

استجابةهوأم؟حولهلماالحسيةالخصائصإدراكمجردهوالإدراك

.؟المعنىحيثمننحولهمالكل

الإنساتأنمعرفةمنبدلا،التساؤلاتتلكُكافةعلىول!جابة

مؤثراتأيةتحدثفحين،كليةوحدهفالإدراكوكذلك،كليةوحدة

فإننا،الخالجلد...أو،الأنفأو،الأذنأوالعينعلىسواءخارجية

حيثمنولكنالشكلحيثمنلشىالمؤثراتهذهندركبالطبع

منالمتوقعةالنتائجوكذلك،بهاالمرتبطةوإحساساتهاوطبيعتها،المصدر

معناها.وكذلكُ،ظهورها

ليستالإدراكيةالعمليةأنوهو،هامشيءيبقىسبقماكلومع

إنما،الخوث!كله...،وإحساسهوطبيعتهحولناماعلىالتعرفهي

عقلية.عمليةذلكيصحب

؟والإحساسالإدراكبينالعلاقةهيما،نطرحهأنيجبوسؤال

نأالقوليجبذلككلوللاجابة؟واحدةعمليةأمعمليتات!هوهل
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وأبصريةكانتسواءللحواسفاستخدامنا،الإدراكيسبقالإحساس

العمليةضمنيدخلذلكُكل،لمسيةأوتذوقيةأوشمسيةأوسمعية

فنحنما،ش!كلبوجودنحسأننستطيعالبصرفبحاسةاخسية،ا

نحنوكذلك،الشكلذلكتواجدعلىللتعرفالحاسةتلكُاستخدمنا

ذلكهناكانللتعرفالحاسةهذهنستخدمنحنوبذلك،ماصوتأنسمع

وأشكليةالمحسوسةالأشياءهذهتنتقلحينولكن،وهكذا..،الصوت

شيئاَلتصبحالمخإلى،لمسيةأوتذوقيةأوشميةأو،صوتيةأو،لونية

اليالمعانيهذهكل،معينةصيغةولهاى!صو،مدلولطذامدركأ،

.مدركاتجعلتهاالمحسوساتبتلكالتصقت

واحدةعمليةنيتقاتعمليتاتوه!،الإدراكيسبقفالإحساس

وشدته،ومداه،الانتباهصنها،الإدراكعمليةنيكثيرةصاملوتدخل

إلىبالإضافةذلككل،والاتجاهات،والميول،والظهورالبروزوعامل

عنيختلفالبصرحادفالفرد،افتلفةالحواسفيالفرديةالفروق

ضعاتمنغيرهعنيختلفقويةسمعحاسةلديهومنالبصرضعيف

..الخ...السع

وليمست،كلهيالإدراكعمليةفإدطذكرهسبقماإلىوبالإضافة

الخ.....معرفيةإدراكيةحسيةعقليةفالعملية،متفرقةأجزاء

وتناقضتباينبينناكبشرخلقناوتمالىسبحانهه!لاأننعلمومخن

كاتلوحتىلاَخر،فردمنيختلفسوففالإدراكلذلك،واختلاف

وبمضهمالأفرادبينمختلفةتكونعوفالاستجابةفإلنواحدأالمثير

الفردية.الفروفمنهاكثيرةلمبادىءتبعآ،البعض

فينظريةبتقديم،الألمانالعلماءمنعددقامالقرنهذابدايةوفي

»Kohler"كوهلرمنهمالملماءوهؤلاء،*الجثتلطأسموهاالإدراك

الإدراكأتقررواحيث*Kokaفكا.?»Werthimer"فرتهيمر

\آ4

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عنعبارةالإدراكولش،Wholesلكلياتإدراكأيكوتالحس!

العلماءهؤلاءخالفوقد،مترابطةDeilesوتفاعميلجزئياتمجموعة

،الإنسانيدركهماَأولهيفالكليات،الترابطيينالعل!ءمنسبقهمما

للشكلالمكونةهيجزئياتإلىالكليالمدركتحليلذلكبعديتمثم

ذلدُبعدثم،ككلعليهتتعرففأنتشخصاَتقابلفعندما،المدرك

الخ....يحملوماذا،يلبسماذاتدرك

الحصي،الإدراكنيباَراءGetaltالجشتلطيةالمدرسةاتسمتاوقد

فالعقل،كليةصيغةليصبحالاكتمالنحوتنموالقالأنشطةوكافةبل

الإدراكأسسمنأساسهيوالتيالعقليةالممليةعلىالمحتويالإنساني

المقلهذايلبثولا،المتنافرةأوالمشتتةالعناصرإلىيميللا،يص!حلا

الذيOrgtionالتنظيممننوعاَالعناصرتلكنييكتشفأن

.(؟)صيغةشكلفييجعلها

فيافتلفةالحسأعفماءاستثارةنتيجةيحدثالحسيوالإدراك

استجابة،مْم،استثارةمسألةالمسألةليستالقولسبقوك!لكنالإنسان

والخبراتالخارجيةالعواولتلكهي،كثيرةاخرىصاولهناكلكن

لهذاالمصاحبةالخارجيةالعواولوكذلك،قبلمنبالإنسالقمرتالتي

والخخيلالشمور،:الحميالإدراكعمليةنيتدخلكذلكالمثير،

اخرىإضافاتإليهمضافاَبلالمدركهووحدهالمثيرفليس،والتذكر

لنفسالأفراداستجابةلكنواحدأيكونالمميريجعلماوهذا،كثيرة

لاَخر.فردمنمختلفةالمثير

فيرلْؤتوكيف،السابقةالفردخبراتهناكذلكإلىإضافة

مل،سارةغيرخبراتأو،سارةخبراتهيوهلالمثير،هذاإدراك

.م1963-مزجم-الجثتلطنفىعلم-جيومبول(؟ا
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القالعواولمنذلككل،يثعوريةغيرخبراتأوشعوريةخبراتهي

.الإدراكعمليةنيتؤثر

؟الإحساسهوما

التيللموضوعاتالأوليالإدراكعلىكاالإحساس*اععطلاحيطلق

لهذاليسولكن،انحتلفةالحسأعضاءمنعضويثارعندمابهاتحس

الإح!اسات،أمثلةومن،دقيقأتحليلأمحللأليسأنه!كتفسيرآالإدراك

والبرود،،والدفء،والملموسات،والمشموماتوالأصوالاالألوان

والنعومة.والخشونة،والضغط

-إلى:تنقسمتاسا!حإلاو

والرائحة.باللونكالإحساسخارجية-1

والتعب.بالجوعكالإحساسداخلية-2

-:طريقعنللجعالإحساساتوتنتقل

.والبصريالسمعيالإحساسمثلمباثرغير-1

والتذوقي.اللم!يالإحساسمثلمباشر-2

3والإحساسالإدراكبينعلاتةهناكهل

الإحساساتمنمقوماتهويستمد،حساسالاٍعلىيمتمدالإدراك

والإنسات،الإدراكعمليةتتمحيثالمخإلىالمصبىالجهازينقلهاالتي

خلالمنويف!رها،يؤولهاويفهمها،،الخارجيةالموضوعاتيستقبل

واتجاهاته.وثقافتهثخصيتهوتكو!وميولهونضجهالسابقةخبراته

الشدةوتلك،مخملهالذيالمثيرلضدةتبعاَءاي!ثألاندركفنحن

لذلك،الخ..لثقافةثقافةومن،لمجتمعمجتمعومق،لفردفردمنتختلف

اعتماداَتعتمدأنهاإلابالإحساسارتباطهارغمهذهالإدراكفعملية

أيضاَ.بهاوترتبطالفرديةالفروفعلىكبيرآ
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يكونأتيمكنولكن،إحساسدونإدراكيوجدلانهفاٍلذلك

أعا،مختلفةمثيراتاستقبالهوفالإحساس.إدراكدونإحساسهناك

والأسبابالممانيإليهمغعافاَفيهمابكلالإحساسفهوالإدراك

محسوسأ،كاتأتبعدمدركاَأصبحالذيأو،المدركللثيءوالنخائج

منومقدمةالإدراكمنجزءوالإحساس،الإحساسيحتويفالإدراك

.همقدمات

وهو،الإدراكتسبقالقالخطوةهوentionفالإحساسلذا

وأ،حاسيضوأو،حاسةانفعالمنمباشرةينشأالذيالنفسيالأثر

وألمنبهنتيجةالعصبىالجهازنييحدثالذيالنف!يالأثرنىعبارة

مثير.

تتمنفسية،فيولوجية،فيزيقيةعمليةالإحساسأنيتضحهذاومن

-:ثلاثمراحلكل

الخارجي.الحسعضوإلىالفيزيقيةالتاثيراتتمل-1

بهذهالحسضوينفعل،الفصيولوجيةوهيالثانيةالمرحلةفي-2

إلىالموردةبام!ألابواسطةالتاثيرهذاينقلثمالمؤثرات

المخ.قشرةنيالعصبيةالمراكز

فيالعصبيةللمراكزالواصلالتأثيريتحولالنفسيةالمرحلةوني-3

!ثرطالحسأعفماءفسلامةلذا،بالإحساسشعورإلىالمخ

.الإدراكوبالتالي،الإحساسلعمليةأ!عايمي

-عن:عبارةالإدراكأتالقوليمكنلذلك

إحساحا.-1

ويدخل،السابقةوالخبراتالتجاربعورنيللاحساكاتأويل-2

والتذكر)؟(.التخيلالتاويلعمليةضمن

.م؟976-الخانجي-النفسعلمالىالمدخل-!ساللهعبد(؟)
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خلقهفيوجلعزالمولىقدراتإلىالتنويهيفوتناأنيجبولا

لاالذيالصغيرالوليدوهو،الحياةتلكإلىالطفليخرجحيثللبث!ر،

الدوافعخلالمننابعالإحساسوهذا،يحسولكنهيدركأنيستطيع

والألم،والعطشبالجولحالإحساسهيتلكبا،اللهزودهالتيالأولية

الأحاسيستلكيهبهحيثالإنسانولوجلعزالمولىنعممن.وتلك

بالجو4الطفلذلكإحساسخلالفمن،الحياةعلىللحفا!والدوافع

محافظةإلاهوماالذاتلتلكوإدراكه،ذاتهيدركوالألموالعطش

ووهبهاالذاتتلكخلقفسبحانه،والألموالعطشالجولحذلكمنعليها

نأيستطيعخلالهاومن،عليهايحافطخلالهامنالتيالدفاعيةالقدرات

الله.بإذنلتخميتهاالسبليجد

افتلفةالقدراتالوليدذلكوهب،وجلعزالمولىفإنذلكومع

فالنوركليأتمييزأيعدالح!ىالتعييزوهذأ،والظلامالخوربينيميزفهو

الصناعي،أوالطبييالضوءذلكهوفالنور،رخَاللضدكلاه!والظلام

والبرتقالي،والأزرقوالأصفرالأحمر،الطيفألوالقمنمكونوهو

الكلذلكتمييزيستطيعالوليدالطفلذلكولكنوالأخضروالبنفسجي

لذلكالمكونةالطيفألوانوهيالأجزاءتمييزيستطيعولاالنوروهو

لكلافتفاءهيوالظلمة،اللالونوهو،الظلامتمييزأيضأويستطيعالكل

حجرةداخلألوانمجموعةوضعنالوأنناذلكعلىومثال،ولونضوء

بيخها.التمييزاستطعناما،مظلمة

يضجزأثمكليأالإدراكيميدأنفيوجلعزالمولىقدراتوتلك

يصللمولكنكليأ،حسيأتمييزأالوليدالطفلعندذلكويعدبمدفيا

.الإدراكدرجةإلى

نيتجارببعملقامواالجشتلطيينأنبالذكرجديرهوومما

نماذجالتجاربهذهأصبحتولقد،لنظريقهمتدعتماالحيالإدراك
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عددأيستنتجواأنالتجاربهذهخلالمنوتمكنوا،الملميةللتجارب

-:التجاربهذهومن،الحسيالإدراكقوانينمن

المنفملإدراكمع،الكليالإدراك-1

،أاشكالثلاثةلوجدنا(\؟)شكلالمعروضةالأ!ثصكالإلىنظرنالو

لأنكليأإدراكأمدركةالأشكالأننجد)أ(الشكلففي،ب،ب

الثكلي،الترابطمننوعبينهاويوجدمعينةمساحةفيمنشرةالأشكال

جزءعلاقةهيرضيةبالاًمدركككلالأشكالعلاقةأن!كوالتقارب

وهذامدركأكلاأصبحتالورقةعلىالمرسومةالأجزاءأنبمعنى،بكل

المرسومالورقةوهيالأرضيةمعواحدةعلاقةفيدخلالمدركالكل

عليها.

هللكن،منفصلتينمجموعتينندركفإننا)ب(الشكلفيأما

أدركناأننابمعنىجزئيكليفالإدراكلابالطبعكليأ؟ليسهناالإدراك

بينالمسافاتأنإلىيرجعوذلك،مخفصلتينمجهوعتينفيالكل

بينالمسافةأما،وحدةبينياا!فيسكلممامتساويةمجموعةكلمكونات

نتجمجموعةكلأجزاءبينالموحدةالمسافةعناختلفتفلقدالمجهوعتين

الأرضية.مععلاقةفيالمحموعتينهاتينولكن،مجموعتينإلىالانفصال

فكلمعكاملةمجموعةسندركأيضأفإننا(!)الشكلفيأما

المتناحي،أوالمنفصلإدراكمعكليأيضآهناوالإدراكهنفصلواحد
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..

)ب()ء(

والجزفيالكليالإدراكيبين(؟؟)لك!ث!

)ب(

وأرضيةشكلبينماالمدرك-2

الأرضيةلأن،وأرضيةشكلمنيمكونأنبدلامدركضيءأي

الخارجيةخطوطهتتحددوالشكل،الثكلتحددالقهيBackكا!داءممكا

Outlinesيمكنهلالمماءنيالقمرإلىنظرتفإذا،الأرضيةخلالمن

الأرضيةبدونواضحاَالقمرشكليظهرهل،السماءبدونندركهأن

والأرضية،الشكلبينماتنفصللاعلاقةهيبالطبع؟ءا!مملاوهي

بقلمكتبتإذاواضحبشكلالكتابةتظهرالورقعلىتكتبوأنت

لونأاععبحتاوالأرضيةالشكللأنلابالطبعسوداء؟ورقةعلىأسود

الثكلظهرأسودبقلمبيضاءورقةعلىكتبتإذاأماواحدأ،

التباين.هذاخلالمنوالأرضية
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المظلنةالأجزاءإدراكأننجد(أ-12)الشكلإلىنظرناوإذا

ومعالبيفماء،الأجزاءمعوعتفعادمتعارضشكلفيواحدةكوحدة

تتحولبين!،أرضيةإلىيتحولألقيمكنالمدركالشكلفإتفذا

.مدركشكلإلىالاْرضية

فعندما،شكلمنأكثرنيالمدركعلىالتضادأثركذلكويظهر

الشكلفإن،رخَالامنأصغرأحده!شكلينمنعكونأالشكليكون

الشكلني!كالأصغرللثكلالأرضيةهويكونلأنيتجهالأكبر

.(ب-12)

وأرضيةشكلبينماالمدركيوضح(؟2)شكل

?lrhttp://www.al-maktabeh.com



مدركأ،شكلأالأرضيةتكونحينالمظاهر،تلكُكلوتتفمح

شكلوهو(13)الشكلفي!كبالعكسوالعكسأرضيةوالث!كل

.والكأسالوجهين

!ثمكل)3؟(

التعرفخلالمنيستطيع،مدركعقلذاالإفساناللهخلقولقد

س!تخدمأالمثيراتا،هذهتنوعامه!،مختلفةمميراتامنحولهماعلى

تفاوتأهناكجعلوجلعزالمولىولكنإياها.اللهوهبهالتيحواسه

نيرخَالاعننرديحملفإذللفرد،الإدراكيةالقدراتنيوتنوعأ

القدراتتلكُعندهتختلفالواحدالفردنفسوحتى،الإدراكيةقدراته

علىوالقدرةوالاهقاماتوالاتجاهاتالميولحسبلآخروقتمن

.ذلكداخلالمتواجدةالحسيةالقدراتاإلىبالإضافة،الخالتركيز....

الجع.

وعندلآخرفردمنتختلفالمدركاتتجاهالأفرادفاستجاباتلذا

لآخر.ه!ومنالفردنضى
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ر

الشكلداخلانتظامهوالمدرك-3

عنوواضحأبارزآالمدركالشكللتجعلتدخلعواولهناك

،وظاهرةوواضحةقويةتكونالشكليةالمدركاتبعضفهناك،أرضيته

الدائرةأتنجد(أ-14)الشكلففي،قويةغيرمدركاتوهناك

-14)الشكلفي،أمابالشكلالموجودةالإضافالاكلرغمواضحمدرك

.الإضافاتوسطتظهرلاالدائرةفإن(ب

الشكلففيللمدرله،الشكليوالتميزالتباينإلىيرجعوهذا

منبالرغموحيد،،متكررغيرفريد،شكلالدائرةنجد(أ-14)

معالتداخلمننوعأتكونومرنةمنحنيةأخرىخطوطعدةوجود

المعالمواضحةاه!ألالدائرةنميزأننستطيعولكننا،الدائرةشكل

الحطوط.بقيةعنومتيزة

عندائرةتمييزنستطيعلافإننالا(-14)رقمالشكلفيأما

الحممائصرا.فيوتعدد،تكرارفيهفالشكلالأخرى
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يلاحطأنيستطيعأنهبمعنى،الملاحظةقوكبالأفرادأحدنجدوقد

أنهالفردذلدُعلىوحكئما،مالموقفالخارجيةالمتميزاتامنقدراممبر

لموما،الموقفعناصرمنقدرأكبرجعأنهماٍايأتيالملاحظةقوي

فيالعناصرمنمجموعةلاحطأنهأو،القدرذلكجمعإترانهيستطع

ذلكاستطالح،الإدراكمننولحهيالملاحظةوتلك،ممكنوقتأيصرع

خلالمنويوظفهاقدراتهمنكبيرقدريستجمعأنخلالهمنالفرد

المدركةالعناصرهذهمنكبيرأقدرألاحطوبذلك،الإدراكعملية

وقتأسرلحفيالعناصرتلكمنقدرألاحطأنهأو،للموقفوالمكونة

افتلفةقدراتهتوظيفعلىوقدرتهنفسهالفردعلىذلكويتوقفممكن

.المدركأوالمئيرذلكُفيحواسهإلىبالإضافة

والميولالمدركذلكنوععلىتتوقفللمدركالتمييزعلىوقدرته

مميزغيرأنهأمالمعالمواضحالمدركذلكُوول،الفردذلكبهايتعيزالتي

وهكذا...ممالمهمنجزءأتطمسأرضيةأواطارداخل

الإدراكفيالمؤثرةالعواول

عاول-التشابهعامل-التقاربعاول:موضوعيةعوامل-؟

والتكميل.الإحاطةعامل-الاسشرارية

.الانتباه-السابقةالخبرات:ذاتيةعواول-2

للادراكالموضوعيةالعواول

التقاربعاول-؟

أخكالفيأو،هتقاربشكلنيالمثيرأوالمدركالشكلكانإذا

كلفيالمتقاربةالوحداتهذهعمياغةإلىنميلفإننا،متقاربةوجزكيات

.(15)الشكلني!كوحدةأوواحد

r f\
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(i))ب(

(15)شكل

)ص(

أربععنتكونتالمدركاتات(أ-15)الشكلفيويلاحق

الثصكلوفي،نقطتينعنعبارةمجموعةوكل،النقاطمنمجموعات

نىعبارةمنهامجموغةكلمجموعاتأربعةهنافالمدركات(ب-15)

-15)الشكلوفي،تتكرروهكذا،واحدةنقطةيعقبهاثمنقطثلاث

واختلاف،نقطاربعمجموعةكلمجموعتينالمدركاتاصبحت(ص

مجموعانمنبالرغمبعضهامعالخقاطقربمناختلفالادراك

القالقربعمليةفيفال!خالالكنالمجموعاتا،كلفيواحدالنقاط

.المدركشكلفيتؤثر

التشابه:عامل-2

وامدركةوحدةفيانتظامهاالىيؤديالمدركةالوحداتتثابهان

لك!ثلافي!ك،مثيراتاواشكالمنحولهعامستقلمدركشكل

(16).
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x-*-

*-*-

*-لأ*-

*-*-

)ء(

*-*-

-*-*

*-*-

-*-بم!

)ب(

--****

**ثر*--

--****

****--

)ب(

(؟6)شكل

مناعمدةهناكان(أ-16)الشكلفيندركالطنستطيع

معلتشابههتبماعموداكونمثيراومدركفكل،المتشابهةالاشكال

منلكن(-*)العلامتينهيالمدركاتاوالمئيراتويحملزملائه

عنصرالىيرجعوذلك،اعمدةتكوناشكالاندركاناستطعناخلاله!

التشابه.

مائلةاعمدةهوويدركيرىمااناذا(ب-؟6)الثكلنياما

(!-16)الشكلفيواماايضا،التشابهعاولخلالمامنتكونت

حدة.علىوحدةكلاستقلتحيثأكثرالتشابهفعاول

الاستمرارية:عاول-3

مستقلمنه!وكل،شكلينبينالامتزاجيبدو(أ-17)الشكلفي

الشكلاماومصتمر،هنتظمكشكلندركهماحينلكنناالاخر،عن

م!نه!كلنفصلاتنستطيعانناالابينهماالالتقاءفبرغم(ب-17)

الاخر.فى
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"أ،

(؟7)شكل

مرء
*-*--"
*كله

+ب،

Contه!دآوالتكميلالاحاطةعامل-4

عاوللابرازوذلكالاجهزةاحدكلبتجاربالجشتلطيوتقام

المئيراتلعرضلوحةمنيتكونالجهازوهذا،التكميلاوالاحاطة

متفاوتة،بسرعاتواغلاقهارفعهايمكنخارجيةلوحةامامهاوتوجد

اللوحةتلككلوتعرض،الثانيةمنجزءالىالاحيانبعضفيتصل

تلكالخارجيةاللوحةخلالمنالشخصيراماناقصةومدركاتمثيرالا

هذهمنتبينولقد،المدركتحديدمنهويطلب،مختلفةبسرعات

دوت،كاملةالمثيراتاوالاشكالادراكالىيميلالفردانالتجارب

.(18)الشكلفي!كناقصةانهاوعي

فيالمنوعمنمزيدلدرا!ةبتمديلاتالضجارلاهذهتطورتثم

واخرىكبيرانقصاناقعهمةمدركاتبمرضفقاموا،الادراكعامل

لهمفتبين،متفاوتةبسرعاتمجموعةكلعرضوتم،بسيطانقصاناقمعة

وذلكتلقائياالناقصةالاجزاءتكميلكاتكبيرةالسرعةكانتكلماانه
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التكميلعاولانعنكشفوالذلك،كبيرانقصاالناقصةالمدركاتفي

-هو:الارتباطهذاوموجز،الفارقةالعتبةبمفهومترتبط

كانتالاحساحا،لمتباتاضيقةحدودفيناقصرامثيرعرضاذا

كاناذااقجنني،الادراكعلىسيطرةاكثرتكميلهالىأ)نزعة

نزعةسيطرةوانخفضت،الاحساسلعتباتمتسمةحدودفيالمثيرعرض

.(1)الادراكعلىالتكميل

!!لمالم1-أ-

(؟8)شكل

الانجلو.،العامالنفىعلمالىمدخل،عبدالقادركد،فاثقاحمد(؟)

1 rA
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للإدراكالذاتيةالعوامل

العواول:ه.ة!ومن،نفسهالفردفيللادراكالذاتيةالعواملتتركز

السابقةالخبرات-1

خبراتناعلىيتوقفحولناماولكلوالا!ث!كالللمثيراتادراكناان

بتأويلنقومإفنحن،السابقةوالتجاربالحبرالاخلالفمنالسابقة

ذلكولعل،الماضيةوالخبراتالتجارهماكافةخلالمنللحاضروتسمية

يكونفانهالساخنالثايمنكوبايمسكُحينالفردانفيجليايتضح

ليمسكُيندفعفانهافيةعديملانهالطفلواماللحرارةنظراحريصا

بكوبامساكهنيذلكُبعدحرص،يدهاحترقتمافاذا،الكوببتلك

الا،السارغيرومنها،السارفمنهاتتعددالحبراتانمنوبالرغم،الشاي

السابقة.افياتااطارتحتتدخلكلهاانها

والىء،ساخنالشايات!ندركسوففانناالخبرالاتحللاهخلالومن

الخ.....محرقةوالناربارد

بالعمىالمصابينمبنمجموعةعلىاجريتاالتيالتجارباحدىوفي

تاتبينالبصر،لاستردادلهمجراحاتاجراءوقبلالميلاد،منذ

وبعد،اللعسبواسطةوذلك،الكرةعنالمكعبتمييزيستطيعونهؤلاء

بصريا،الكرةعنالمكعبتمييزيستطيعوالمانهماتضحالجراحةاجراء

ادراكاصبحذلكوبعدممكنا،ذلكاصبحالاشكاللمسبمجردولكن

يرجعبالطبعوذلك،لهمبالخسبةعادياشيئاويعتبرممكنابصرياالاشكال

اللمس،طريقعنسابقةخبراتالديهمكانت،فالممياتالسابقةانياتالى

الجديدةالخبرةخلالمنالاشكالعلىالخعرففييخجحوالملذلك

اللمسيةوالخبرةالبصريةالحبرة،الخبرتينبينجمعواولما)البصرية(

فقط.الابصاربواسطةالاشكالاستيعابامكنهم
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للفردالنف!ىوالاستعدادالتهيؤأو.النفسيةالحالة-2

فالجائع.النفسيةبحالتهشدُبلاستأثرحولهلماالفردادراكان

الحزنمظاهرانتباههي!فتوالمكتئبالطعامرائحةيدركمايصرعان

وهكذا.،والسعادةالبهجةمناظريرىوالسعيد،والاسى

طلببان،والاغنياءالفقراءالاطفالبعضعلىتجربةاجريت!وقد

الفقراءالاطفالانالتجربةنتيجةوكانتنقود،قطعة3رمنهم

رسموهاالاغنياءالاطفالبين!،الواقعمناكبرالنقودقطعةرسموا

النفسيةالحالةالىيرجعوذلك،أقلأوالواقعفيعليههيلمامساوية

منهما.فئةلكل

الىبالاضافة،حياتهمنيهاماشيئاتعتبرللاطفالبالنسبةفالنقؤد

خيالاتهمفيكبيرادورايلعبشيءوهو،الهامالشيءهذامنحرمانهم

مظهرايأخذالتعبيراسلوبجعلمما،الحرمالقعاملمع،وطموحاتهم

هامادورايلعبالذيالشيءلهذاوالتضخيمبالتكبيروذلكتعويضيا،

نظرةءي!ثلاذلكالىنظرواالاغخياءبين!،ونفرهمحرمانهمحالةفي

منهبالحرمانفيهايحسونلاحياتهمفيعاديشيءالنقودلالط،واقعية

.حرماتدونعليهيحصلونفهم

الانتباه-3

لنالحالبطبيعةفانناللشيءننتبهلمولو،الادراكيسبقالانتباه

الانتباهولان،الادراكفيالذاتيةالمؤثراتمنمؤثرفالانتباه،ندركه

وبالتاليإليهنميلماإلىننتبهفنحن،الذاتيالعاولفيهيدخلأيفعأ

ندركه.

ولكننابالمثيراتمليئةفالحياة،الذاتيةالعواولاحدالانتباهويعد

الزفاففستاننظرهايلفتالمراهقةفالفتاة،المثيراتكلالىننتبهلا

والفنات،والكتبالمكتباتاانتباههيلفتالادبيةالميولوصاحبمثلا
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انتباههنيلفتعامةبصفةوالسيدات،الفنيةالتحفانتبامهيلفت

ذاقي،عاملفالانتباهلذا،وهكذا،بهايتزينالتيوالمصوغاتالذهب

وهذاالملزماوالقسريكالانتباهالانتباهمناخرىانوالحتوجدولكن

ارادته.دونالفردعلىمفروضلانهالذاتيةالمواولاحديعدلا

التركيز-4

خاصكعاملافردناهولكننا،الانتباهصاولاحديعدالعاملهذا

عليهايقومالتيالاسساهممنيعتبرلانه،الادراكععليةفيهنامميز

التيالادراكيةالعملياتمنلكثيرمدخلايعدالعاملوهذا،الانصباه

وغيرها.والتعلمكالتفكيرالعقليةالعملياتضمنتدخل

توظيفعلىالقدرةهيفهل،كثيرةمدلولاتذاتكلمةوالتركيز

وامثيراومعينموقفلمواجهةافتلفةوالقدراتاالعواملمنمجموعة

قدراكبراستحضارعلىالقدرةهواو؟الجلاوللهدتللوصولمشكلة

واالحلالىللوصولمعينموقفمواجهةنيالسابقةالحبراتمن

مواجهةنيالسابقةللخبراتالتكاملمننولحبعطالقيامهواو؟الهدف

الحل؟اوللهدفللوصولمعينموقف

القدرةفهيالماملهذاتحديدفيجميمهاتصبالتساؤلاتاهذهوكل

استخداممعالسابقةللخبراتوالتخظيمالتكاولبععلياتالقيامعلى

افتلفةالمواقفلمواجهةتوظيفهومحاولة،الخبراتهذهمنقدراكبر

وهكذا.الحلادراكعمليةفهي،مختلفةهشكلاتاأوادراكيةسواء

الادرادُاخطاء

والتشابهالتقاربصاملخلالمنككلالاشياءانندركنحن

فيماالادراكاخطاءنييظهرذلككللكن،والتكميلوالاستمرار

،للمثيراتالكليةالصيغةهوفالجشتلط،المحللغيربالانطباعيسى
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عحيحادراكلممحبهلماذاالكليالادراكهذايتأثرقدلذلك

للتفاعميل.

--
(ب)(أ)

(؟9)شكل

--

)ء(

(20)شكل

-

)ب(

نخص
!ب

(2؟)شكل

وذلدُ)أ(المستقيممناطول)ب(المستقيميبدو(؟9)الشكلففي

.(ب)فيالسهمينوانفتاح)أ(فيالسهمينلانغلاقيرجع

وكأنهيبدو)أ(فيالاوسطالخطاننجد(20)الشكلفيوكذلك

تحيطالتيالخطوطقصراوطولبسبب)ب(فيالاوسطالخطمناقل

)أ(ميلجعل(ب)أالحطانقطالحانيبدو(21)شكلوفيمنهما،كلا

.(ب)منأكثر
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التقاربلعواملمحللغيرانطبالحعنناتجةالاخطاءتلكُوكل

والاك!ل.والاستمراروالتشابه

نيالاخطاءفهناك،الفعليالظهورعاولايضاالعواولهذهومن

وامنها،حرفاندركالقدوتالكل!تبمضنطقنياوالتكاول

وهكذا)؟(.حرفانزيدها

تاثيرايؤلرقد،الخبراتنيالجهلاتالقوليمكنسبقماعلىزيادة

للفرذ.الانفعاليةالحالةوكذلك،الادراكاخطاءفيارث!ابم

الاحاسيسعليهتسيطروقد،المتوقعةبالاجاسشىالفرديتاثروقد

هذايرىاتيتوقعوهو،ماشارلحفيصديقاينتظرقدالفرداتبمعنى

بحيثالتوقعهذاعليهيسيطروقد،الشارعمنمعينمكانفيالصديق

ا-لقالمتوقعةالافكارحبيسلأنهيراهاتدوتالصديقعلىيرانه

المعديق.هذايدركلامحعلهمماعليهسيطرت

ماكثيراهذهالادراكاخطاءبانالقوليمكنسبقماكلومن

والعقليةالنفسيةالمملياتعنمنفصلاليسالادراكلاننظراتحدث

خلالمنيدركلافهويدركحينفالانسات،لهالمصاحبةالاخرى

نيتسموجسميةونفسيةفسيولوجيةعملياتهناكلكن،فقطالظاهر

وبحالة،سابقةبخبراتالعملياتتلكمرتبطة،الادراكهذاتكوين

ادراكفيتؤثروتهيؤاتوباستعداداتةع!اخوبقدرات،معينةنفسية

الفرد.

ذلكيكوتانبممنى،الادراكيةالمتعةعنننوهالقعنيفوتناولا

بعمليةيقومالذيالشخصنفسنييستثر،عميقنفم!يأثرذوالمدرك

الابق.المرجع(1)
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يتامليقفالذيالشخميذلدُعلىومثال،ممتعةعواملالادراك

كلويستوليالمثير،ذلكفيثمده،فور!ثلاو.االغروبافيجميلامنظرا

وهوالوقتمنمضىماذايتبينانيستطيعلاانهنياحاسيسهجميع

للفرد.والانفعاليةالنفسيةالعواملضمنيدخلوذلدُ،يتأولواقف

اساسلااشياءالفرديدركاتوهو،المرضيالادراكهناكولكن

الثصميةوكذا،البصريةوالملاوسالسمعيةالهلاوسمثلا،الواقعمنلما

ماوهذا،المرضىالاطارتحتتدخلوكلها،واللمسية،والتذوقية

حينه.نيسنتناوله
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سعلمحاال!هفا

نتباهلاا

5Atentionالانتبا

مرحلةهووالانتباه،ماثيءالىالذهنتوجيهعمليةهوالانضباه

ينتبهلافمن،انتباهمنلهبدلاادراكوكل،الادراكلممليةتحغعيرية

يدركه.لاسوفالحالبطبيمةلشيء

واروع!ثلاتوجيهاو،الذهنحصرأو،النشاطتركيزهووالانتباه

ما.شيءنحو،الحواسشحذ

لثيءانتباههيوجهلاالفرداتبمعنى،متغيرةعمليةوالانتباه

مليئةفالحياة،الحياةدينامياتوليدالانخباهانماوباسترار،واحد

.مستمرةحركةحالةنيوالانتباه،افتلفةبالمثيراتا

وقت.فيالمثيراتمنمجموعةيدركانالانسانيستطيعهللكن

لكن،واحدآننياعالبعدةيقومانيمكنالانسانانصحيحواحدح

يكوتوالباقي،الا!شياءتلكُمنواحديفيءنيمركزايكونالانتباه

التركيزلكناشياءعدةنلحقانويمكن،المراتاوالتعوبىباسلولاعمله

فقط.واحدبقدريكونلنفيها

جميعااليماينتبهلالكنه،المثيراتمنلمجموعةالفردينتبهوقد

منالاكبرالجزءعلىيستحوذسوفالمثيراتهذهفاحدواحر،بقدر
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اهميتهاحسبالمثيراتبقيةعلىيوزلحفسوفالباقيالجزءماU،الانتباه

الرئيسي.المثيربعدالجزئية

فيهاتؤثرال!انتباههمدةحسبلفردنردمنذلكيختلفوقد

وعقلية.وجسميةونفسيةفسيولوجيةكثيرةعواول

فانت،نسبيةهناالمسألةواحد؟هـثيءفيالانتباهتركيزيتمولماذا

نيل!عابعدةقمتاذااما،لهاتقانااكثرتكونواحدبعملتقومحين

وكذلك،تتوزلحموفلانهاقدراتككلتركزانتستطيعفلنراحدآن

مجالتصويريمكنذلكوعلىواحد،مدركحولمركزايكونالانتباه

تللهالىالانتباهيكونمثراتوتحوطه،دائريش!كلعلىالانتباه

هذاوخارج،بسهولةالانتباهبؤرةالىنقلهاويمكنجزئياالمثيرات

ويكوت،الانتباهمركزعنبعيدةكثيرةاخرىمثيراتتوجدالاطار

واخيرا،الجزئيالانتباهاطارالىنقلهاويمكناليها،منضبهغيرالفرد

الىالمثيراتتقسيمويمكنتماما،الانتباهحدودخاشجمئيراتاتوجد

-:قسمين

الشعور.حيزخارجواخر-بالشعور.حيزفيقسم-أ

الانتباهمركز-؟

جزئي.انتباه-2

.انتباهلا-3

L-الثعورخارج

!
(22)فصكل
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الانتباهفيتؤثرالقالعواول

!ExternalFactآهsخارجيةعواول-أ

1625Internal()ذاتيةداخليةصامل-ب Fact

Intermediatبينيةعواول-! Fators.

الخارجيةالعواول

العاليةالاصواتمثلوذلكIntens،*،:تركيزهاوالمثيرقوة-؟

المثيرفقوة،والفاقعالمثيرواللوت،المبهروالضوء،والمفاجئةوالمرتفعة

المثيراتمنغيرهعلىيطغيالمثيرهذافانهاما،دوراتلعبهنا

المثيراتكافةويلغي،نفسهويفرضالمسيطر،هوويصبحالاخرى

تتواجدلاالمثيرلهذاالخصائصباحدهناالسيطرةتكولنوقد،الاخرى

الخ.الانفجار....شدةاو،الصوتارتفاعمثلالاخرىالمثيراتفي

واصوتا،كالطاتالايقاعحيثمن.الشدةتعنيقدهناوالقوة

الفمخامةاوالصولالذلكبالخسبةالضخامةفي.القوةتكونوقدالدوي

تنطبقالتيوالقوةايضاالشدةاو،مكتوباكانانللحجمبالنسبةايضا

الضعيف،اوالباهتواللونالقوياوالفاقعاللونفهناكاللوتعلى

غيرمامناكبرهيفهلاللونيةبالمس!حةترتبطقدهناوالقوةوالثدة

وهكذا.اصغرانهاامعليهاوتطغى

تكوتفقد،المدركالشخصعلىيؤثرفيماوالشدةالقوةتتركزوقد

تعنيلامناوالمفاجأة،الأذتأوللعينمفاجىءاثرذاتاالقوةتلك

!ثيءفيمتمثلةالمفاجأةهذهتكوتقدولكنمفاجىء،بشكلالظهور

العرضاو،الخاطفالعرضفأسلوبالفرد،حواسعلىغريبايبدو

باوصعالاساليبهذهْاشخدمتوقد،قبلمنالفرديعهدهالمباساليب

الفنمدارساحدىظهوراعقالافيظهرتحيثامريكا،فينطاف

الحركي.الفنوهوKneticولباسمتسىوالتيالحديث
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كسريعنيهناالتجديداتNoveltyوالتفييرالتجديد-2

لونيةاوموسيقيةات!غنكاشاسواءواحدةوتيرةعلىالمستمرةللنغمات

اما،الجدةمننوعايعتبرالرتابةغلىفالخروج،حركيةاوصوتيةاو

الملل.الىوتدعوالانتباهتثيرفلاالرتابة

الشيءهذاأصبح،ماشيءعلىالانسانتعوداذاانهذلكومعنى

يثيرلاواصبحالفرد،عليهوتعودعاديا،شئاواعبحمثير،غير

انتاجشركاتفانلذاالمثير،هووالتجديدفالتغييرلذا،انتباهه

ومثيرا.للنظرملفتاليكولقعامكلالجديدالافتاجتقدمالسياراتا

سنواتا،خمسوعمرهأقربائكاحدابنتركتانكلويحدثماذا

التوعلىتشعرالطفللذلكومشاهدتكُوبعد*صدتكُ،عاملمدةوسانرت

.كبرتلقدبقولكوتبادرهحجما،وكبر،طولاازدادأنه

لديكالتيالذهنيةالصورةبتلكمقارنةتم،اللحظيالادراكهذا

خمسعمرهوهو،اخيرةعورةلهتحملفانت،الطفلبهذاوالحاصة

لذا،العامذلكخلالووزناطولايتغيرسوفانهتتخيلولمسنواتا

لفتوما،الجديدةصورتهفيلهرفشكُفورالفرفذلكادركتفقد

نفسفيوالمتغيرالمدركفالشيءلذاالتغير،هذاهووانتباهكنظرك

.الادراكنيويؤثرالإنتباهيلفتالو!ا

ذلكُونجد،اللوننييظهرهناالتضاد،Contrastالتضاد-3

افرادمعكبيرةسوداءارضيةعمليتمحيثالاعلاناتافيمنشرا

الالواتاو،المكساوالابيضباللونعنهالاعلاتالمرادالشكل

طريقعنالاعلاتفيتمايضاالاعلاناتفخجدالاضاءةفيالمتفعادة

مظلمةارضيةيعطىالذيبالليلوخاصةوالزرقاءالحمراءالالوات

.للانتباهوملفتاواضحاالتضادفيكوت

فهذا،الشارعفيجخبالىجنبايسيرانشخممينشاهدتلوماذا
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نحيفاشاباشاهدتلويحدثماذاولكن،الانتباهيلفتلاعاديشيء

نظراانتباهكذلكيلفتسوفبالطبع،جدابديناخرمعيسير،جدا

"للانتباه،ملفتاالمنظرهذايجعلمما،والتباينوالتضاد،،التناقضلهذا

الكاريكاتير،رسوميستخدمونفهم،الدعايةفيالتجاريستغلهماوهذا

.الانتباهويلفتيثيرممااللونيةالتضاداتامع

فييشتخدمالتكرارالقايضانجدRepetitionالتكرار-4

تظهركثيرةخطوطاهناكانفنجد،الانتباهللفتالاعلانأساليب

كلمةيستخدمالاعلانانونجد،للانتباهلفتاالاخرىبعدالواحدة

فيتسيروانتوحتى،للانضباهلفتاالمرالاعشرالامكررةواحدة

ولامنمهيأالامرلاعتبرتواحدةلمرةالمارةاحداستغاثالوالطريق

العوت.ويطلبالاستغاثةيكررفردبعكس،الانتباهيلفت

الانتباهوهوالانتباهانواعمنواحدنولحتحتيدخلسبقماوكل

.الملزماوالقسري

الداخليةالعواول

Needsوالرغباتالحاجالا-1 and desires

فخحن،الانخباهعملياتنيهامادوراوالرغباتالحاجالاتلصب

غيرهمناكثريكودنمثلافالجائع،اليهنحتاجوما،بهنهتمماالىننتبه

منمالكلانتباهااكثريكونالمريضوكذلك،الطعاملروائحانتباها

عاهته.اومرضهيخصشأنه

الفردانبمعنىمشبعهومامنها،كثيرةوالرغباتوالحاجات

والتحقيق،،الحاجاتتلكعلىوالحصول،الرغباتهذهتحقيقيستطيع

قد،الا!ثبالحذلكخلالمنالفردانبمعنى،نسبيايكونهناوالحصولط

فانلذاومبهذا،....نسيبشكلمثهمبعااوممتعبشكلمشبمايكودن

بالاشبالحالخاصةالشدةوتلكالمدىذلكعلىيتوقفسوفايضاالانتباه
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فانه،تحقيقدوتوالرغبةبالحاجةيحسالذيفالشخص،الحرماتاو

وكذلك،الحرماتبهذاتتملقالتيالمثيراتلكلافتبامااكثريكوتسوف

وهكذا....اقليكوتسوفانتباههفانشبعايكونالذيالشخص

Anticipationالتوتع-2

يمكنلكن،كبيراليسوللتوقعللحاجاتنتيجةالانتباهبينالفرق

السابقةبخبراتهوالمرتبطةبالفردالخاصةللموضوعاتنتيجةبانهنميزان

عمليةاليهاتتجهوانمابعد،تظهرلملمثيراتافتباهفهوالثافيواما

ارقاميسمعفهو،نتيجتهظهورينتظرفردكمثل،ظهورهاقبلالانثباه

لاسمه.وتوقعهانتباههتركيزكللكنالناجحينءا!سااوالجلوس

البيئيةالعوامل

ينتبه،الذيوبالفرد،ذاتهالانتباهبموضوعترتبطالعواولوتلك

ينتبهلافالفردوثيقا،ارتباطابالاخرمنطكلمرتبطالعاملينوكلا

ملزما،قرياالانتباهكاناذاعليهيمليماالىاو،يحبماالىالا

ذلك.فيايضادورلهاالخارجيةالعوامللكن

الانتباهانواع

وهذاInvoluntayAttentionملزماراديلاقصريانتباه-؟

بدفلا،خاطفضوءاوشديد،رتطام،مرتفعكصوتالانتباه

لذلكُ.ينتبهاتعنهرغاللفرد

وهذاHabitualAtentionالمعتاداوالتلقائيالانتباه-2

متعباعملهمنيصلفمن،الانسانتعودهاالتيالعاداتايتبعالانتباه

كافةمنذلكالىوما،الطعاميطلباو،!صريرهعلىيتمددفتلقائيا

تاوطالما،انحتلفةوالمثيراتبالمنبهاتالمرتبطةوالتلقائيةالعاداتانوالح

ال!ريرووجدعملهمنيحضرحينالفردان!كتتغير،لمالعاداتتلك

هذايجدلامناكثرانتباههيلفتلكنطبيعيا،شيئايعدفهذاامامه
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عليه.التمددوهيبعادتهالمرتبط،السرير

المقصودوهوVoluntayAtentionالاراديالانتباه-3

محاضر،معالتركيزأو،كتابأورسالةقراءةفيالتركيزمثل،والموجه

يختلفوهذا،معينلشرحالاس!اعاو،ماموضوعنيللانتباهالتركيزاو

له.والاستعدادالتركيز،علىالقدراتحسبفرد،الىفردمن
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ئرلمحاافهمهملا

التفكير

وبنالكائناتمنغيرهعنالإنسانبهايتميزكثيرةمميزاتهناك

الحيوانيفكروهليفكر؟لاالحيوانهلولكنالتفكير،المميزاتهذه

علىقاصرنفكيرهلكن،يفكرالحيوانإدقبالطبع؟الإنسانيفكر!ك

محدود،غيرفتفكيرهالإفساتأمامحدود،وتفكيره،السلبيةالنواحي

التيالعمليةهوإذتفالتفكير،والإبداعالإبتكارعلىقادرإنهبمعنى

إدراكهوأو،هعينةمشكلةلحلجديدةبطريقةخبراتهالعقلبهاينظم

عنالخظربغض،موضوعاتعدةبينأوموضوعينبينجديدةعلاقة

العلاقة.تلكنوع

معه،متحدعيركاتوإنالذكاءمظاهرمنمظهرهووالتفكير

أيضاَ.التشيلصويفترف،التذكرعنمختلفوالتفكير

تعالى:قال

.(َتوُرَّكفَتَتمُكَّلَعلتايَالاُمُكلالدهُنِّيبُي!كَذلِكَ

266آيةالبقرةصرة

الخبراتوتنظيمتكياولهاهامتينخاصيتينعلىيحتويوالتفكير

كثيرإكتشيرالتفكيروكلمة،المعحيحةالاستجاباتاكتمشافمعالسابقة

فهوحياتنا،ىالتفكيرمادْحتساأمثلةومن،السلوكيةالأتماطمن
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،والمبادرةوالقصد،والتقبل،والتخيلالتذكرعملياتمنبدلاي!تخدم

.السلوكإطارنييدخلذلكُكلولكنوالاعتقاد،

ويقصدون4!الفجوةمفهوماستخدامإلىالجشتلطء!لعنحىولقد

إلىتؤديالتي!ور!ثلامجموعةبهاويقصدوت،السلوكمنمجموعةبها

عنتعبيرهوايضأالفجوةومفهوم"+الاغلاقإلىسعيأالنشاطبدء

المل!ء.بعضعندالأعداد

هوفالتفكير،الم!ئ!كلةعناصربينتفصلالتيالثغراتكطفالفجوة

وخطواتهالتفكيروعملياتثغراتا،بينهايجمعالعناصر،لتلكتحليل

جديد،بشكلالعناصرتلكُوجمعالثغراتهذهاغلافإلىتهدف

لتدعيمبالتوظيفلهايصمحبشكلالسابقةللخبراتتنظيمإلىبالإضافة

لدىيسىماوذلك،الفجواتأوالفجوةتلكاغلاقهوتدعيم،الحل

المترابطة.بالخطوات،*بارتلت

التفكيرععور

الحديصيلتفيهرا:ولاَأ

الإدراكوهو،!شعوريألايدركالحدسأت،بويج"يرى

ننتبهالقالأشياءنيالكافيةوالاحتمالات،للامكاناتالمبا!فراللاشعوري

كلية.عمليةوكل،داخليةأوخارجيةسواءلها

مبدئية!عيغإلىللوعولعقليأصلوبالحدسأن،برونر*ويرى

التحليلية.الحطواتإلىاللجوءدوت،عقبولةولكن

إلىأحيانأيصلالإنساتأنيؤكدالحديثاالنفسعلمفإتوعليه

يستطيعأتدوتودقيقةصحيحةأ!هاذلكبعدليئبتالاستنتاجات

نيأتويبدو،الاستنتاجاتهذهعليهاتقومالقالأسى!ثرح

كالشعورممينةوجدانيةمكوناتالمرءإليهيصلالذيالاستنتاج
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.(2)كثيرةفردية.ْفروقوهناك،باليقينذاتيو!شموربالإرتياح

التقاربيالتفكير:ثانيأ

ويتجه،المشبهلاتحلنيالتقاربيةالوجهةيتطلبماوهو

التقاربي،الانتاجيوالتفكير،المعرفيالتفكيرتسميفإلى"!جيلفورد

التفكيرأما،الانتقائيةالحلولعلىجوهرهفييعتمدالمعرفيوالتفكير

الانتاجية.الحلولعلىيعتمدالتقاربيالإنتاجي

القدراتجميعتشملعاملأآ8المعرنيالتفكيرصاسعددويبلغ

يأ،بصريةورمزيةشكليةمحتوياتفيعواول4إلىبالإضافةالمتوقعة

هذهوتثن*،الحركيوالإحساسكالسمعأخرىحسيةوسائطتتطلب

.(آ)قدرة120عنالعواولعدديزيدأناحتمالالنتائج

-ني:العواولهذهوتتلخص

البصرية.الأشكالوحداتمعرفة*

السممع!ه.الوحداهمهمعرفهيم

البصرية.الرموزوحداتمعرفة"

السمعية.الرموزوحداتمعرفة*

المعافي.وحداتامعرفة*

السلوكية.المواقفوحداتمعرفة*

الرموز.فئاتمعرفة+

المعافي.فئاتممرفة*

السلوكية.المواقففئاتمعرفة*

.م؟978-الانجلو،التفكير،حطبابوفؤاد،عثمانصيد(1)

.م؟983-الانجلو.المقليةالقدرات،حطبابوداْوف
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أما

معر

ممر

معر

معر

معر

معر

معر

معر

معر

RAJ

ممر

معر

ممر

OLA_

معر

معر

فة

فة

فه

فة

فة

فة

فة

معرفة

الأ!ثكال.بينالعلاقة

الرموز.بينالعلاقة

المعاني.بينالعلاقة

السلوكية.المواقفبينالعلاقات

البصرية.الأشكالمنظومات

السمعية.الأشكالمنظومات

الحركي.بالإحساسالخاصةالأشكالمنظومات

الرموز.منظومات

المعاني.منظومات

.الأشكالتحوللاهمه

الرموز.تحويلات

المعافي.تحويلالا

البهملوكية.المواقفتحويلات

.الأشكالتضعيخات

الرموز.تضميخالا

المعاني.تضمينات

السلوكية.المواقفتضمينات

كل:فعواملهالتقاربيالإنتاجيالتفكير

المعاني.لوحداتالتقاربيلإنتاج

الأ!ثكال.لفئاتالتقاربيلإنتاج

الرموز.لفئاتالتقاربيلإفتاج

المعاني.لفئاتالتقاربيلإنتاج

.الأشكالبينللعلاقاتالتقاربيلإنتاج

الرموز.بينللعلاقاتالتقاربيلإنتاج
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المعافي.بينللعلاقالاالتقاربيالإنتاج*

الرموز.لمنظومالاالتقاربيالإنتاج*

المعاني.لمنظومالاالتقاربيالإنتاج*

.الأشكاللتحويلاتاالتقاربيالإنتاج*

الرموز.لتخويلاتالتقاربيالإنتاج*

المعاني.لتحويلاتاالتقاربيالإنتاج*

.الأشكاللتضميناتالتقاربيالإنتاج*

الرموز.لتضيناتاالتقاربيالإنتاج*

.(؟)المعانيلتضينالاالتقاربيا!نتاج*

التباعديالتفكير:ثالثأ

التباعديالإنتاجيالتفكيرعواملإن:،حطبأبوداؤْهل"يقول

-:يلي!كوهي،قدرةآ3،(جيلفورد"نموذجتغنمنهاالتي

الأيعثكال.لوحداتامالتباعديالإنتاج*

الرموز.لوحدالاالتباعديالإنتاجء

المعاني.لوحداتاالتباعديالإنتاجء

السلوكية.المواقفالوحدالاالتباعديالإنتاج*

.الأشكاللفئالاالتباعديالإنتاج*

الرموز.لفئاتاالتباعديالإنماجء

المعاني.لفئاتاالتباعديالإنتاج*

السلوكية.المواقفلفئاتاالتباعديالإنتاج*

الرموز.بينالملاقاتلفئاتالتباعديالإنتاج*

المعاني.بينالعلاقالالفئاتالتباعديالإنتاج*

الابق.المرجع(؟)
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السلوكية.المواقفبينللعلاقاتالتباعديالإنتاج*

الأثكال.لمنظوماتالتباعدي*

الرموز.لمنظوماتالتباعديالإنتاج*

المعافي.لمنظوماتالتباعديالإنتاج*

السلوكية.المواقفلمنظوماتالتباعديالإنتاج*

.الأشكاللتحويلاتالتباعديالإنتاج*

الرموز.لتحويلاتالتباعديالإنتاج*

المعاني.لتحويلاتالتباعدينتاجالاٍ*

السلوكية.المواقفلتحويلاتالتباعدينتاجالاٍ*

الأثكال.لتفمميناتالتباعديالإنتا.ج+

الرموز.لتضميناتالتباعديالإنتاجء

المعافي.لتضيناتالتباعديالإنتاج+

.(2)السلوكيةالمواقفلتفعميناتالتباعديالإنتاج*

الاستدلاليالتفكير:رابعآ

منقدراممبراستخداميتطلبالذيالتفكيرمنالنمطذلكهو

تقاربية.حلوللىٍاالوعولبهدفالمعلومات

والتفكنيرInduiveالاستقرائيالتفكيربين*"بيرتويميز

التفكيربحوثفيعئا!ثلاالتمييزوكلDeduiveالاستنباطي

الاستدلالي.

بعضاممدتهالذيالاستقراءعاولإلىةرا!ضإلاه!فرنثىويفضل

-:لقياسهاختباراتثلاثةوهناك،المامليالتحليلبحوث

الابق.المرجع(؟)
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الخاصثرستوتاختبارصعبارةوهوالحروفمجموعاتاختيار-ا

منمجموعاتخممىالمفحوصكليعرضوفيه،الحروفبتجميع

المجموعاتبينتربطألقالقاعدةيكتشفأتوعليه،الحروف

معتتنقلاال!ابموعةأمامعلامةيفمعوانه،البعضوبعضها

.القاعدة

اختباريسعى**لثرستوتشهيراختباروهو،المواضيعاختبار-2

صطورخمسةسؤالكلنيالمفحوصعلىيعرضوفيهالعلاقات

الأربعةالسطورمنسطركلوني،وفراغاتأماكنمنتتألف

تأالمفحوصوعا!،لقاعدةواحدمكاننيعلامةتوضعالأخرى

نيالخمسةالأماكنأحدنيعلاقتهيضعوأتالقاعدةيكتشف

الخامس.السطر

جاممةأعدتهاختبارهنماخوذوهوالأشكالتصنيفاختبار-3

وفيهالاممب!فس**لزستوتاختبارعن"كارولينا،!ثمال

الأثدكالمنثلاثأومجموعتينالمفحوصكلسؤالكليعرض

يقدمالسؤالعنالثانيالسطروني،معينةلقاعدةتبعأتتشابه

القواعداكتشافالمفحوصعلىويكوتأشكال8للمفحوص

نيإليهاينشأتيمكنال!(لمجموعةإلىشكلكلويصنف

.الأولالسطر

حطب:أبوفؤادويقول

ذلكُومن،المب!لهةامنالعامالذكاءاخمبارا!بعضألمس

اللفظيغيرالذكا؟واختبارم!الح،زكيلأحدالمصوراءالذكاختبار

هنا؟لعطية

+فرنشءدفعماوهذا،الاستنباطعاولغموضمنوبالرغم

علىالقدرةبانهوتعريفهالقيايم!الاضدلالبعاولتسميتهإلىوزملاءه
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وأفضل،الضروريةنتائجهاإلىتقودمعينةمقدماتمنالاستدلال

الاَتية)؟(.الاختباراتمقايسه

الزائفةالمقدمات-؟

المفحوصعلىيمرضوفيه،*ثرستونإعدادمناختباروهو

يستفادلابحيثلها،معنىلاكلماتنيمصاغةصوريةمنطقيةقياساتا

يمكنمامقترحةنتائجبينمنيختارأنوعليهالسابقةبالخبرةحلهاني

مخطقياَ.استنتاجآالمقدماتمناستنتاجه

المنطقيالاستدلال-2

منطقيةقياساتعدةمنويتألف-*جيلفورداختباراتمراوهو

النتيجةيختارأتالمفحوصوعلىمعنىلهاكلماتانيمصاغة!!ورية

معينتين.عبارتينمناستنتاجهايمكنالقالصحيحة

الاستنتاجاختبار-3

منهنتيجةباختيارالمفحوصيقومومنه،*جيلفورداًعدادمن

.واحدةعبارةمناستنتاجهايمكننتائج

المقيدالارتباطيالتفكيرخامساَ:

المفحوصيستخرجوفيهAsocitionالتداكطأنوالحمننولحهو

تباعديةتكيدمعيتلقاهاالقالتعليماتخلالالمعلوماتمنقدراممبر

الحل.

-العواول:هذهمقاييسلبعضوالأمثلةالنماذجبعضيليوفيما

اختباراختباراتهأهمومن،الرموزبينللعلاقاتالتباعديالإنتاج

الابق.المرجع(؟)
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الربطمنهويطلببالأعدادقائمةالمفحوصيمطيوفيهالمتنولحالجمع

كلاستخدامطر!ثبمعينجمعحاصلإلىللوصولمخقلفةبطرفبينها

،\الأعدادالمفحوصنعطيكانومثال،إجابةكلنيواحدةمرةعدد

مختلفةبطرفاه!فمببينأوبينها،الربطمنهويطلب2،3،4،5

-طيما:يافتلفةوالإجابات،7المحموعللوصول

3+i

4+2+1

5+3-\

..وهكذا

منيطلبوفيه*العدديةالقواعد*اختبارالاختبارالاهذهومن

مثلا(2)العددالمفحوصفنعطي،لهيحددمعينبعدديبدأأنالمفحوص

-:مختلفةباستجاباتيسضجيبفقد(6)للعددالوعولمنهويطلب

2+4=6

2*3=6

2*2+2=6

6=؟-2+5

.."وهكذا

التقيد-الحريةمقياسفيهايصلحالقالعوامللأحدمثالوهذا

الاختبار.تعلياتفي

الحرالارتباطيالتفكيرسادساَ:

Freeالحربالتداكىيسم!ماوهو Aoiationتكوتوفيه

.المعلوماتقلةظروفتحتتباعديةالاستحابة
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بالابتكارالخا!مةالمؤلفاتنيالتفكيرمنالخطهذا!شالحولقد

كا.*الطلاقةاسمتحتبدالحوالاٍ

الناتدالتفكيرسابعاَ:

والتمييز،العامالاستدلالهيصاول3إلىالتوعلامكنلقد

إنه:حطبأبوفؤاديقول!كالناقدوالتفكير،اللفظيوالفهمالمنطقي

التفكير،عمليةفيوالختاميالحاسمالجانبفيهايتمثلتقويميةععلية

،،3.)،كا!!ةكا!ةكاعطمعياريةعمليةأنهخامعيةوتحدده

-:هيالناقدللتفكيرالفرضيةالعواولأنويتضح

الذاتية.محكضوءنيالتقويم-أ

المنطقية.الضرورةضوءفيالتقويم-ب

.الخبرةضوءنيالتقويم-ص

الحارجية.الحكاتضوءنيالتقويم-د

الإبتكاريالتفكرثامناَ:

منالتفكيرأنواعمنغيرهعنيختلفالتفكيرمنالنوعهذاإدق

المفحوصتاهبإلىراجعالاختلافوهذا،فقطالدرجةحث

.(؟)الإنتاجفيNovel"الجدةثروطتونريتطلبحين!وإعداده

الابتكار)2(محكاتأهم

.النبوغ*

الحاسمة.المتطلبات*

العمل.عينات+

.التقديراتعينات*

(2)

(2)

.م؟9لا8الانجلو-التفكير-حطبابوفؤاد،عثمانجد

%Iالانجلو-العتليةالقدرات،حطبابوفؤاد Ar.
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خمسإلىالمنطقيةالناحيةمنالتفكيردلطيجوتحللوقد

-:مراحل

.ةلك!ثملابالشعور+

منطقيأ.تحديدأالمشكلةتحديدء

وحلها.الفروضنرض*

.عداهماوطرحمعينفرضتحقيق*

.(2)الفرضهذاتطبيق*

الشكلبينتؤلفالقالذهنيةالممليةهوالإنسانيوالتفكير

والاستقراءالاستنبا!طريقعنالاستدلالمبدأوفقوالمضموت

بناؤهويعاد،المضموتويبنيبناؤهيعادثمالثمكليحللحيث،الدائمين

التفكير.عمليةالنهايةنيتتمحتى

الإنانيالتفكرخمعائص

الحيرات.تفكيرعنكيفيأيحتلفالإنسانتفكير-1

الحيواتتفكيربينماحدوددونمتطورالإنسانتفكيرْ-2

محدود.

قاعراَاطيواتتفكيربينماْبالمستقبللغ!صنيالإنسانتفكير-3

.(2الحاضكاعلى

أسلوبعلىأساساَتعتمدحولهالذيبالعالمالإنساتوصلة

وأخفيفاَصغيراَ،أوكبيراَإمابالإنساتيحيطمافكل،التصنيف

التصنيفاتهذهوكل،الخصلدأ..أوهشأقصيرأ،أومرتفمأثقيلأ،

(؟)

(2)

الانجلو.،النفىعلمالىمدخلعبدالقادر،عود-ع!الحزكياحد

النهفة.مكتبة8التربويالنفيعلم-م!الحزكياحد
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وأالوظيفةأومثلا،الشكلحيثمامنف!د!l3ةyالتشابهعلىمبنية

هووالتفكير،الفكريالإنساننشاطخلالمنينبعذلكوكل،المفهممون

المتناقضة،أوالمتشابهةالعلاقةهذهمثلإلىالإنساتتقودالتيالهملية

مثصربفهذاالتصنيفاتكلنيفذلك،والوظيفةالمضموتنيالمتقاربةأو

.وهكذا..ملبسوهذا

عملنىيعجزونالعقليينالمرضىمنبعضاَأنويلاحط

واGoldstlenجولدشتينيدعلىكثيرةدراساتتمتوقدالتصنيفات

والمرضيةالسويةالحالاتمنكلفيGelbجلبوScheererشيرر

-للتفكير:عامينمستويينوجودعنوكضفوا

Astractthnkigالمجردالتفكير*

Concreetthngالعيافيالتفكير*

لقياساختباراتخمسمنمكونةاختبارالابطاريةبوضعوقاموا

-التفكير:مستوى

والشكل.اللونتصخيفاختبار-1

المكمبات.اختبار-2

الأشياء.تصنيفاختبار-3

(؟)الصوفقطعواختبار(القصماختبار-4

ColorFromSotingtأيجوالثكلاللونتممنيفأاختبار

حسبتصنفخشبيةقطعةعشرةاثنيمنالاختبارهذاويتكولق

وهيمتساويةأبعابىوذات،والمربعوالدائرةالمثلثهيأشكالثلاثة

أحمر،أصفر*كلألواتباربعةلوشاوقد،والوترالضلعلطوليمم207

هبدأحسبالقطعيصنعْاأتالمفحوصمنويطلبأخضر،،أزرق

المرجع.نفى(؟)

I I i
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اما،مبدأينحسبالأشكالهذهتصخيفيمكنأنهالواضحومن،معين

بغضمعأالشكلفيالمتشابهةالقطعجمعيتمحيثشكليأ،وإمالونيأ،

شكلفا.عنالضظربغضاللونحيثمنأولونها،عنالنظر

ططط5

بمبمبمء

بم!!بم
23)شكل

خضرأ-خ،أزرق=ز،أحمر-ح،أصفر-ص

المكعباتاختبارات

منعددبواصطةتكوينهايمكنهندسيأشكلاعثراثنيمنيتكون

،مكعباتأربعةبواسطةتكوينهايمكنالأولىالستةالأشكالالمكمبات

نيمتشابهةكلهاوالمكعبات،مكعبأعشربستةتتكوتالثانيةالشةبين!

أبيضوالمالثأزرفوالثاني،أحمرأوجههافأحدوأحجامهاألوانها
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نصفهوالسادس،أزرقونصفهأحمرنصفهوالخاهس،أعفروالرابع

أحر.ونصفهأبيض

الذيالشكليكونأتالمفحوصعلىيعرضالأولىالمرحلةوفي

واحد.مربعمساحةيطابقالشكلبأنعلماَمكعباتابأربمةأمامه

فيبالمكمباتتكوينهالمطلولاالثصكلعليهيعرضالفشلحالةوفي

الأربعة.المكعباتتساويماحة

مقسماالأصليةمساحتهفيالثكلعليهيمرضالثالثةالمرحلةوفي

مضاعفة.مساحةنيثم،أقسامأربعةإلى

عاولمنالشكليجردألنالمفحوصعلىيجبالأولىالحالةوني

ثبتسبقومما،لوانللاًالداخليللبناءالذهنيةالمعالجةعنفضلاالمساحة

المستوىهاالمعالمواضحامستويينذوالإنسانيالتفكيرأتبالتجريبا

والعياني.المجرد

فهو،الراقيالتفكيرمستوياتمنمستوىهوالمجردوالتفكير

المفاهيمتكوينعمليةوهيممناها،إلىالمثيراتكافةمنالخروج

ConceptFormtionمضونأالشكلإعطاءهوالمفاهيموتكوين

ومعنى.

وك!،الخاصةبطبيعتهاالأشياءهعالتعاولفهوالعيانيالضفكيرأما

وقعيتخطىلاالمقليالنشاطمنمستوىوهو،الإدراكمجالنيهي

الحواحا.علىالمثيرات

التفكير؟يتطوركيف

تعالى:يقول

.(َتوُنِمؤُي،وَقي!تاَيَالَكِلَذىِف!إنَ

.86آيةالنملصورة
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اللهصشعنياننظرعندأفكارهميعملوتجميمأالبث!رإنأي

وأغربهاأعجبهامنالنحلأمرفإدقمخلوقاتهوعجاشاوتعالىسبحانه

وأحكمها.وأدقها

تعالى:يقول

.(َتوُرَّكَفَتَتمُكَلَعلِتاَيآلالمالدةُنِّيبُيَكِلَذَك،

آ66آيةالبقرةسورة

منهاونتعطفيهالضفكرالبيناتلنايخلقوتعالىسبحانهفالله

البداية.نحوتفكيرناوفستخدم

المولدمنذمثلافالطفل،مراحلإلىتق!يمهيمكنالإنسانوتفكير

فالنهالتفكيرناحيةمنوذلك،حولهالتيالمثيراتاكافةتجاهسلبياَنجده

الوليدالطفلهذامكوناتفبقدر،بقدر!ثيءكليخلقوتمالىسبحانه

تنمو-نما،وكلمايستجيبأنيستطيعوالمقليةوالنفسيةالجسميةوإمكانياته

منالاستجابةإلايستطيعلاالمرحلةتلكنيوالطفل،افتلفةاستجاباته

النمو.إلىبهيؤديماحيث

فهوConreetعيانيأيعدالمرحلةتلكفيالفكريفالنمثاط

الذيالإشباعفيوالرغبة،الفمخلالمنالمثيراتلكافةيستجيب

النمو.إلىالنهايةفييؤدي

التاَزرمننولحويحدث،الحواستنظيمععليةتبدأوعندما

Co- Ordinationتبدأعقليأأوجسعيأسواءالنمو،عمليالاوتبدأ

بتطبيقفيبدأ،الإدراكفيتطورمعالمثيراتمعالتعاملإيجابيات

حولوالضمركزبالذاتيةيتعالطفلوتفكيرGenerlitionالضعميم

.الذات

العصبىالمركزيالجهازفإن،المراهقةمرحلةإلىالطفلنمووبمد
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ْ،المثراتمنأكبرمجموعةمعالتعاولويستطيع،الاستقرارفيْأخذ

إدراكعلىيقوماساسهفإت،الهردالتفكيراستخدامعلىتادراَوأصبح

مترابط،شكلفيذلكوكلSecificالخم!وصوكذلكenerlالعموم

هذهوإنشاءConceptsالمفاهيمأصاسعلىيقومالتفكيرمنالنولحوهذا

المفاهيم.

؟68
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ر!ِىدلاافصا

التعم

تعالى:يؤل

.(ْمَلْعَيمَلاَمَتاسَنإلاَمَّلَعمَقَلاِبَمَفَعيِذَل"ا!

ه-4تايَالاالعلقسورة

ذلكبواسطةفكان،بالقلمالخطالافسانعلموتعالىسبحانهانهاي

الكتابةالانساتعلم:الزجاج"قالمكتوبكليعلمانعلىيقدر

يقملمذلكلولا،عظيمةوجلعزاللهمننعمةالقلم:قتادةقال،(بالقلم

يعلموالمماعبادهعلمبانهكرمهل!كعلىقول،عيشيصلحولمدين

منفيهلماالكتابةفضلعلىونبه،العلمنورالىالجهلظلمةمنونقلهم

قيدتولاالعلومرونتوماهو،الابهايحيطلاالتيالعظيمةالمنافع

الاالمنزلةاللهكتبولاومقالاتهمالاوليناخبارضبطتولاالحم

قلماوسيالدنياامورولاالديناموراستقامتماميولولا،بالكتابة

منبالقلمسبحانهعلمهاي(يعلملمماالانسان!علميقطعاي:يقلملانه

ادمهنابالانسانالمرادقيل،منهابهيعلملمماوالجزئيةالكليةالامور

عرسة،اللهرصولهوالانسانوقيلكلها(الاساءادم!وعلمقولهفي!ك

علمهفقدالقلمبواسطةالجنسهذامنسبحانهاللهعلمهمنانوالمعنى

يعلم.لمما
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العقلخلالمنوذلكُ،الانسانبهاله0خصهام!ثيءفالتعلماذن

،الخبرةالىام؟الوراثةالىيعودالتعلمهللكن،اياهاللهوهبهالذي

يتعلمهامهاراتوكذلكالفرد،يتعلمهاعاداتفهناك؟والاكتساب

.والاحتكاكالمراتخلالمنالانسان

جزءالاكخساباناوالاكتسالها؟هوالتملمفهل،تكتسبفاللغة

،الكلاميستطيعلامعغيراوليداالطفليخلقوتعالىفسبحانه؟التعلممن

تتحدثبيئةنييولدالذيفالطفل،استهمناللغةتلل!يكتسبلكنه

..عربيةبيئةنييولدمنوكذا،اللغةهذهيتقنفيسْبالانجليزية

وهكذا.

عملياتعلىمترتباوالاكتسابالتعلمجعلوتعالىسبحانهالدلكن

مثل،الحسيةأعضاؤهوتنموالطفلذلكينململوانهبمعنىالنمو

بممليقوماتاستطاعلما،والشفتانواللسانلملصوتيةوالاحبالالحنجرة

.الكلاموهيالخمو،ذلكعلىالمترتبةالوظائفا

نااستطالحلماالطفلبذلكالخاصةالارجلتلكتنململووكذلك

الذيوجلعزالمولىحكعةفتلكوهكذا..المثيعبلياتفيلطظفها

النمو.عملياتاعلىمترتبةالتعلمعملياتجعل

سن،لكلومقرراتمناهجفكلعلىالموادبتدريسنقومفنحنلذا

القوالمقرراتاالمناهجهذهمنزدناكل!،التعليميةالخبراتزادتوكلما

النمو.بمملياتارتباطاذلكُوكلسبقهاماعلىمنهاكلترتب

لكن،التعلمامكانياتووهبه،الانساتخلقوتمالىسبحانهوالله

افتلفةامكانياتهاالانساننمومراحلمنمرحلةفلكل،محسوببقدر

يتعلم.انالانساتيستطيعخلالهمنبها،.وا!قيالخاصونمو!ا

نابلوراءها،تعلمعمليةعنتعبرالبثريالنشاطمظاهرفكل

يتعلمفهو،الخارجيةبيئتهمنمستمرلتعلميخضعنموهعمليةنيالطفل
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الموضوعاتبينالتمييزويتعلم؟الصياحطريقنىامهيناديات

الاثصياءعلىالقبضكيفيةيتعلماطرافهتنمووحين،الخارجمة
(؟)
وتركها.

تعالى:يقول

.(َتوُرُطسَيوَمَاِمَلَقلاَو،ت،

آية؟القلمصورة

يحملالذيالحوتهو:السدى.ومقاتلمجاهدفسرفقد!ت(قوله

نوتانوقيل،والكليالخراسانيوعطاءالهمذايئمرةقالوبهالارض

به،اللهمم!قاقمعهوزيد:ابنوقأل،الرحمنحروفمنحرفاخر

منالنونهوالعاليةوابوعطاءوقالالسورةفاتحةهو:كيساتابنوقال

وقيل،المؤمنينبنصرهتمالىه!لااقسم:كلببنعدقالوناصر.نصر

المفتتحةالسوراوائلنيالواقعةكالفواتح،الهجاءحروفمنحرفهو

فيهلمابالقلماللهع!قا،القحواو!والقم(تعالىقولهنيوالواوبذلك

المراد:المفسرينجاعةوقال،بهيكتبقلمكلعلىواقعوهوالبيانمن

:قتادةقالتمظيا،بهاللهاقمع،المحفو!اللوحبهكتبالذيالقلمبه

والذيايموصولةما(يسطرون!وماعبادهعلىاللهنعمةمنالقلم

لات،بذكرهعليهالمداولالقلماصحابا.لىعائدوالضمير،يسطرون

يكمبوتاييسطروتوالذي:والمعنىالكاتجاعلىتدلالكتابةآلةذكر

.(2)تقدمماعلىالحفظةاو،يكتبماكل

(2)

النهضة.مكة-الزبويالنذسعلم-صالحزكياحمد

الفكر.دار-التديرفتح-الثوكاني
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تعالى:ويقول

.(َتاَيَبلاُهُمَّلَع،َتاَسنالاَقَلَخالقُرآتَ،َمَلَع،ُنَمحَّرلا!

4-3-2-1الآياتالرحمنسورة

بعدهومامبتدأانهعلىالرحمنارتفالحالقرآت(علم!الرحمنقوله

الداي:محذوفمبتداًخبريكونانويجوز،لهاخبارالافمالمن

علم:الكلبىقال"د!يسره(القرآن!علممعنى:الزجاجقالالرحن

به،الناسيعبدلماعلامةجعلهوقيل،امفعدوعلمهعداالقرآت

وقيل،ر!ثبيعملهانماقالواحينمكةلأهلجواباةيَالاهذهنزلتقيل

انعمالقنممهلتددادالسورةهذهكانتولما؟الرحمنوما:لقولهمجوابا

فائدةواتمهانفعاواكثرهاقدراأجلهاهيالقالنعمةقومعبادهعلىبها

الدارئ،سمادةمدارفانها،القرآتتعلمنعمةوهي،عائدةواعظمفا

بنممةالنممةهذهبعدامتدثم،الامرينوعاد،الخيرشرميوقطب

!خلقفقالالاشياءجميعجع,.jالاموركلمناطهيالتيالخلق

ويدورالتفاهمبهيكونالذيالبيانبتمليمهثالثاامقثم(الانسان

ابرازيمكنلالانهوالمعادالمعاشمصالحعليهوتتوقفالتخاطبعليه

والحسن:قتادةقال،بهالاالخلدفييدورمااظهارولارئا!ضلانيما

بهالمرادوقيلضيء.كلاسماءبالبياتوالمراد.آدمبالانسانالمراد

وبالبيات،عدى!اهاهنابالانساتالمراد:كيساتابنوقال.اللغات

البيان:الضحاكوقال،الضلالمنوالهدي،الحراممنالحلالبيان

البيانوقيليضرهمماينفمهماهو:انسبنالربيعوقالوالشر،الخير

تعليمعلىالبياتوحمل،الجنسعلىالانساتحملوالاولى.بالقلمالكتابة

.(1)هبيتكلموتالذيلسانهمقومكل

السابق.المرجع(؟)
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هوالتملماتالقولسبقوك!،التعلمممنىكثيروتعلماءعرفولقد

هوذلكُبمدثم،بدايةافتلفةالنعولعملياتاوبديهيةطبيعيةنتيجة

اسلوبهوذلكبعدثم،التوتروخفضالتكيفعنالبحثفياستمرار

نختارالكثيرةالتعريفاتتلكهنإكولكن،عامةبصف!المشكلاتلحل

-:الاتيمنها

"جيلفوردجعندالتعمتعريق-؟

ذلكيكونوقدمثير،عنالناتجالسلوكنيتغييركلهوالتعلم

ومثيراتلمواقفنتيجةاوبسيطةلمثيراتنتيجةالسلوكفى،التغيير

(؟)"-
.مععده

كا"جيشىعندالتعمتعريف-2

الحاجاتاشباععلىتساعداليالوسائلاكتسابعمليةهو

للمشكلاتاحلشكلنييظهرماوذلك،الاهدافوتحقيقوالدوافح

الفرد)2(.تواجهالتي

-:التعمانواع

Learningبالثرطيةالتعلم-1 by onditioning

Learningبالاستبصارالتعلم-2 by Insht

Learningوالخطأبالمحاولةالتعلم-3 by trial and Eror

مدرسةعلماءبدأولقدبالاستبصار،التملمهوالانوالحتلكواهم

مجالنيكلهاالمشكلةوجوداتليثبتواالتعلممجالفيتجارب!سمالجشتلط

كلياايفماالمعحيحةالاستجابةوتعلمالمشكلةحلسيجعل،الادراك

جشتلطيا.

.Guilford genaral manager psychology

.1942,Gates, Educational psychology

؟73
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منمفتوح"قفصنيوضعكلب(حيوانعلىتجربةبعملفقاموا

القفصواجهاتمنواجهةالطعاموبينبينهوجعلواحدجانج!

الجانبمنخارجامباشرةاتجهالنالاالكلبمنكان!ف،السلكية

الطمام.الىويذهبليدورللقفصالمفتوح

مخرجايجادتحاولفترةظلتدجاجةعلىالتجربةنفساعادةوعند

المفتوحالجانبالىاتجهتثم،للطعامالمواجهةالسلكواجهةمنلها

اتجهتثانيةمرةالتجربةتكراروبعد،الطعامتجاهواستدارتللقفص

.الطعامالىمتجهةالمفتوحالجانبمنةرث!ابم

كلياكتشافالىادىللموقفالكليالادراكالقيتغعحذلكُمن

نيفاتجهتالدجاجةاما،محاولةاولمنللكلببالنسبةوذلكللعمل

الثانية.المحاولة

تعالى:يقول

.(َنيرِفاَكلاعَلَى!و!لاوَموَيلاَيزِخلاالاََّملِعلاأوشُاَنيِذَلا!قَالَ

72آيةالنحلسورة

كانواالذينلانهمقالواالمل!ءهمقيل(العلمأوتواالذين!قالقوله

طريقعلىمنهمالقولهذاوكات:وعظهمالىيلتفتونولايعظمونهم

ذكرهملاتالاولوالظاهر،الملائكةوقيل،الانبياءهموقيلالثماتة

العلم،اهلمنهموالملائكةالانبياءكاتواتذلكيفيدالعلمبوصفا

،فع!ولاهذامناشرفبهيذكرونوصفلهملكنفيهأعرفهمبل

،الاطلاقجوازهذانييقدمولا،ملائكةكونهماوانبياءكونهموهم

الذلاي(اليومالخزي!انفقطىالظهورعلىالاستدلالالمرادلان

الكافرئ(،علىالمذابااي!والسوء(القيامةيوموالفضيحةوالهوات

بهم.مختص

ثيء.كلعلىالقادرهو،شأنهوعلاجلتعالىاللهفسبحان

174
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26آيةالواقعةسورة(َنوُرَّكَذَتفَلولاا!اولىالئثأةَعَلِفتُمُدَقَلَو!*

شَيئأ(تَعلَمُوتَلاَأمَّهَاتِكُمِتوُطُبمناخرَجَكُم!واللَة*

87آيةالنحلصرة

360آيةالاسراءسورةعِلمِبلدُليسَاَمُقْقَتالَو!+

58آيةا!ساءسورة(!يِلَقإلأَللِعلامِنَأوتيتُم،وَمَا*

العظيمالدعدق

فمنهم،الميدانهذانيعديدةبتجاربالجشتل!علماءقامولقد

واشهرالشعبانزيوخاصة،القردةبعضعلىبشجارلاقامالذيكهلر

-:هيالتجاربتلك

.الصندوقتجربة*

العصا.تجربةء

لكنها،التملمعلىالادراكقوانينبتطبيققامفقدكفكاالعالمواما

-:مثلالتنظيمعلىتساعدثانويةقوانينتعضدهولكن،عابربشكل

التشابه.قانوت*

.التقاربقانوتء

.الاغلاققانوت+

الاسترار.قانونو*

سابق.فصلنيذلكُعالجناوقد

بدراعةيقوموكانبافلوفالمالمبهقامفقد،الشرطيالتملماما

الكلباتلاحق،الكلاباحدكلتجاربهواثناء،الهضمفسيولوجية

قادما،حارسه!وتهس!اعهوبمجرد،لهالطعامتقديمهقبلاللعابيفرز

.الحارسلهذارؤيفوقبل

غيرالمثيرتعبيرطبيعيكمثيرالطعامعلىبافلوفاطلقلذلك
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نتيجةاللعالاعلىواطلق،UncondiionedStmulusالثرطي

اunconiionedالشرطيةغيرالاستجابةتمبيرالشرطيةغيرالاستثارة

Resoneاطلقفقدالحارسلصوتكاستجابةاللماباافرازاما

علىواطلق،ConiionedResoneالثصرطيةالاستجابةتعبيرعليها

اCondiionedStmulداsالثرطيالمثيرتعبيرالحارسصوت

وبعد،للكلبالطعامتقديمقبلجرسبقرعتجاربهبافلوفوبدأ

سماعهبمداللعاببافرازيستجيبالكلبا!مبح،عدةمحاولات

مثيراالجركافاصبح،الجرسبرنيناقترنالطماماناي،الجرس

.اللعابسيلهوالكلبايعتجابةجعلمما،الطماملحضور

بعدقامثم،اللعابوبم،التكرارباثربافلوفاهتمذلكوبعد

الاستجابةانطفاءعلىاثرمما،الطمامتقديمعدممعالجرسبقرعذلك

.اللعابيفرزالكلبيعدفلمالث!رطي!

نيوذلك،السلوكيةالمدرسةتبنتهفقدوالخطأبالمحاولةالتعلماما

املولهاالىوالتجأت،التجريبىالمنهجانبعثحيثالتعلممجال

الانسات)2(.عندوفهمهالسلوكدراسةبهدفالحيواتعلى،التجريب

التعم:نيوالبيئةالوراثةأثر*

له،وتعالىسبخانهاللهيقدرهماحسبكل،مابيئةفيالطفليولد

،ومعتقداتعاداتويكتسبيتعلمالبيئةهذهخلالمنولكف

علاالبيئةتلكفياوجدهوتعالىسبحانهاللهات!كالخ.....ومهارات

العاداتتكوئفيدوراتلمبوالبيئةالوراثةمنوكل،وراثيةبصفالا

اثر2يمضدمنهمففريق،اتجاهاتهحسبكلالمل!ءوانق!مموتعلمها،

البيئة.اثرتمضيديؤثرالاخربينما،التعلمعلىالوراثة

الانجلو.-المامالنفىعلمالىمدخل-عبدالقادرعود-فايقاحمد(1)
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قاممناوائلمنFancisهكoltonجولتونهفرنشىكاتولقد

عظيا،رجلا,vvحياةفدرس،العبقرية-وراثةعناحصائيةبدراسة

منهمفكات،عاديرجل4000يقابلعبقريكلانيرىوكان

الخ....والموسيقيوالشاعروالمالمالقاضي

عبقرية،عنهميقلونلااقاربالهمكانالعباترةهؤلاءانووجد

.(1)التعلمفيواثرها،الوراثةجانبيؤكدمما

De,كاندولدياام Candolle,7ءلكاباجليBaابحاثنحواتجهافقد

جنسيالامنالعل!ءمنعددبدراسةالاولقامفقد،البيئةدورتؤكد

كلدرسوانما،اجدادهمنيالوراثيةالنواحييتتبعولم،مختلفة

منهمخلقتالتيميالبيئةانواستنتجعاشوها،التيالبيئيةالظروف

ذلك.فيباجليايدهوقدوعلماء،عباقرة

القرنوأوائلعثصرالتاسعالقرتأواخرونيابحاثهمفيالعل!ءْواسضمر

عنبابحاثWatonواطسونرأسهموعلىالسلوكيوتقامالعشرين

عنتتكوتعادةبأنهالتعلم-وزملاؤهواطسونوفسر،الانسانيالسوك

العواولوهيمناسبةوعلاقتها.باسنتجاباتالمستقلةالعواولطريق

ابحاثقامتكذلك،الذكاءوراثةاثباتآخرونعلماءوحاولالتابعة

وفيةالاصمحيطفيالاجتماعيةالضنشئةاخضلافاثرعناخرى

العقولضعافعنالابحاثالىبالاضافة،التعلمعلىذلكواثرالمؤسسالا

عقليا.والمتخلفين

-يلي:فيمانجملهانتائجالابحاثلهذهكانولقد

اغفالهيمكنلاالسلوكعلىوالوراثةالبيئةاثربينالتفاعلات-1

واضح.اثرمنه!لكلواناحده!اغفالاو

.م؟971الانجلو،التملم-الفريبرمزية(1)
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وأالوراثيةالناحيةغالبيةسواءالفكرتينلإحدىالتحيزان-2

التعلم.فيدورمنهمافلكل،حسمهيمكنلاامرالبيئيةالناحية
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ايالبمابا

حِفاَوّد!دا*

تالاَعِقلالاَوالاتجاهَاتافَعسَّيةبم

ءَءّذلا*
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قَغرلئافهمملاا

فعوالدا

الدوافعتعريف

النث!اطوتعضيدالعملاو،السلوكوتحريكاستثارةعمية)،هي

.(يونجتوماص)بول-"النشاطنموذجوتنظيم،التقدمالى

هدفنحووتعضدهوتوجههالسلوكتحركالتيالقوىمجموعة،)هي

لندزلي(.)دونالد-8الاهدافمن

الفرديكوتفحين،النشاطمننوعاَتحدثالدوافعانيتضحذلكمن

الحرماتصاعاتزادتكل!يتزايدالنشاطفان،معينهدفنخومدفوعا

.الهدفهذاتحقيقمن

وروائحلمناظرانتباهااكثريكونالجوعحالةنيالفردفانولذلكُ

،المحالهذانيدراساتعملتموقد،اخرشيءايمناكثرالطبام

التمرفنيا!صرلحكانواالجوعحالةمنيمانونالذيئالافرادالنفوجد

.(1)الاخرىالاشياءمناكثرالطعامعورعلى

مثلالدوافععنمتمددةمفاهيمالنفسعلمميداتفيويكز

القصد(،-الهدف-الحاجة-الباث-الحافز-)الدافعية

الانجلو.-العامالنفىعلماصي-واخروتمنمورطلمت(؟)ء
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وتدفعهالفردتستحثالقالعواملمختلفتتناولالدوافعودراصة

319،"وبستر)قاموسحددولقد،معيننشاطنحووتوجهه iالدافع(م

الاداء.علىالفرديستحث-رغبةاوكحاجة-معينشيءباته

بهذاالمتملقةالوظيفيةالخصائصتحديثمنالدافعيةمفهومويتضح

هنافالدافع،النفسيةالانثطةنيهامةمكوناتالىيثيرباعتبارهالمفهوم

والمثيراتا،معيناتجاهفيوتوجيههالسلوكتغييرعلىيعملوسيطمتغير

دافمية.متنيراتاتعدهنا

هل،رشترابحاثخلالمنذلكويظهر،التنئ!يطعاولوهناك

ويحركهيستثيرهاوالسلوكينشطانشانهمنالدافعفوجودكانوت

للاداء.اللازمةالطاقةفيهويبعث

يظلالسلوك)بيك(اتويرى*المثابرة"ايفعاالدافعيةوظائفومن

في،السلوكتغيراترغمالمثابرةوهذهالاهدافمنبهدفمرتبط

ي!شدلوالتيالوسيطةالمخغيراتبعمليةالتسليمالضروريمنتجعلالتي

مقاومةهوالمثابرةمقاييسوابرز.محددةثروطمنخصائصهاعلى

الانطفاء.

السلوكتحركالقالقوىمجموعةباغاالندزلي(الدافعيةويمرت

.الاهدافمراهدفنحووتعفمدهوتوجهه

السلوكتحريكالىيثيرمصطلحانهاعلىالدافعيةهلويعرف

الاستجاباتمنمعينةمجموعةفيالطاقةمصادرالىوخاصة،وتنشيطه

الو!امنفترةالاتجاباتمنلغيرهابالخسبةسائدةتجعلهاالتي

وجهف.وتحديدالسلوكاستراريةعنومسئولة

قوةمنتزيدالقالحالةتلككلالدافعيةات)جاثري(ويرى

ونشاطها.الاستجابات

يكوتالجولححالةنيصخ!ثلا،اوردناهاتسبقماذلكُعلىومئال

NAY
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الانتباه"ظاهرةتسمىالظاهرةوتلك،الطعاملروائحانتباهااكثر

هذهوآنحروت(الازاروسدرسوقد"Ecleiveattentionالانخقائي

الجوعحالةنيالاشخاصانتقررالقنتاثجهمالىوتوعملواالظاهرة

معورعلىيتعرفوتممااسلحومثيراتهالطعامعورعلىيتعرفوتالشديد

ايضافي،تصرفهاوالانتباهتوجهالتيهيفالدوافعالاخرىالاشياء

.الاهدافمنهدفتحقيقاتجاهفيالانثطةتحددالتي

نيفيوعاالاكثرهو،وثانويةاوليةالىالدوافعتصنيفوبعد

اكثرPmyNedsالاوليةالحاجاتتكوتحيث،النفسيةالدراسالا

الحاجاتانحينفيللبقاء،وبحتميتهاوبيولوجيتهابفطريتهاتميزا

.والاكتسابالتململقوانينتخضعSecondyNedsالثانوية

،هول*جيمسهؤلاءومن،التقسيمهذاازاءيتحفقمنوهناك

الاساسذات*الدافعية!االاوليةالدوافععلىيطلقحيث

علىاطلقبينماPhysioloilyedولotivationالفسيولوجي

كا.التعلمعلىالقائمة"الدافعيةص!مىالثانويةالدوافع

:*r"مانظرية

منللدوافعالهرميالنظاماو،الدافمية*ماسلو!نظريةوتعتبر

كليةيؤكد**ماسلواتمنوبالرغم،المجالهذافيالانجازاتاهم

خمسيفترضفهو،هرمينظاموفقحاجاتهح!قأنهالاالفرد،

-:كالآتي،BasicNeesالأساسية"الحاجاتلنظاممستويات

أكثروتعدPhyiolilNesالفسيولوجيةالجسميةالحاجات-؟

الخ..والهواءوالماءللطعامالحاجةنيوتتمثل،اعاسيةالحاجات

علىالفردحعولفيوتتشلLoveNeedsللحبالحاجة-2

.LoveNesوالحناتوالعطفالحبمنالكانيالقدر

183http://www.al-maktabeh.com



الاحساسفيوتتمثللاندداح!Nees3للامنالانساتحاجة-3

.والامانبالامن

شعورنيتتمثلوهيEteemNeedsوالاحترامللتقديرالحاجة-4

معبالتقبلوالاحساس،الاَخرينمع.المشبعةبالملاقاتالفرد

الرفض.تجنب

هذهوترتبطSelf-!حtuizationالذاتتحقيقالىالحاجة-5

واتالذاتعنالتعبيرعلىوالقدرة،والانجازبالتحصيلالحاجة

منتجا.الفرديكون

بالنسبةلاهميتهاوفقاتنتظمالحاجاتاالقالنظريةتلكمنويتضح

للمكانةالحاجةمنبكثير،اهموالهواءوالثرالاللطعامفالحاجةللانسان

وهكذا.الاجتماعية

عنتنفصللاافهاالا،للدوافعالمرميالنظامهذامنوبالرغم

إلىحاجةفياشهكما,والهواءللماءحاجةنيفالفررالبعضبعضها

للاخرين،بالنسبةوالتقبلالاحترامالىايضاحاجةوفيالذاتتحقيق

يستغنياتيمكنالانساتانبهيقصدلاتقسيمهوالتقسيمهذالكن

ولكنه،الكافيبالقدراحداهاتحقيقيستطيعلالكنه،منهاايعنتماما

والهواءللماءبالطبعحاجةاشدلكنه،الحاجاتتلككلالىحاجةفي

الهرمي،تدرجهاسبق!كالاخرىالحاجاتتأتيذلكبعدثم،والطمام

بتحقيقها،تماماتضعلقحياتهلاتلتحقيقهاالفرديحتاجحاجاتفهنافه

وجودهبلوجودها،علىالجسميوجودهيتوقفلا،اخرىوادئياء

للاخر.مكملاوكلاه!،والنفم!ي،المعنوي

الاوليةالدوافعبتلكمزودةافلوقاتيخلقوتعالىسبحانهوالله

عندالطعامطالبايصرخالوليدفالطفل،للخبرةالاولىالقاعدةوهط

يثعرخلالهامنوالتي،الدوافعتلكُولولا،المطشاوبالجوعاحساور

At(
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حياتهلتعرضتمعارخا،ذلكعنفيعبرالجولحبذلكالصغيرالوليدذللىُ

حفاظاالدوافعوتلك،الصفاتهذهيهبهوجلعزالمولىلكن،للفناء

سبحانه.خلقهاالتيالنفستلكُعلى

والهربالجريعلىقادرةامهاتهابطونمنتولدفالحيواناتاكذلك

ماالتيالحيواناتهذهحياةعلىحفاظا،الخاميةتلكوهبهافسبحانه

نفسها.عنالدفالحتستطيعلاضعيفةزالت

تلكتستطيعلكي،الولادةفوربالالباتالضرولحيملأالذيوسبحانه

وبينبينهاالقويةالرابطةوتبداوتنمو،تاكلانالصغيرةافلوقات

.وهكذا...الام

قلكلهلكتافلوقاتلتلكُاللهوهبهاالتيالدوافعتلكُفلولا

وجل.عزالمولىحكمةولكنهاالصغار

هذااوفالج!ممونفسيا،جسميأ،متكاملككليميشفالانسالق

،المقوماتتلكُومنمقوماتلهوتعالىسبحانهه!لاخلقهالذيالوعاء

الانسانهذالكن،ذلكالىوماوالدافميةوالانفعاليةالنفسيةالنواحي

متكاول.ككليميش

PrimayBiologialالفطريةاو)البيولوجية(الاوليةالدوافع

Drives.

مه!الواحد،النولحانرادجيعبينمشتركعامالأوليالدافع

للطعامالج!حفحاجة،الخ...ثقافتهماوحضارتهماوبيئاصهم.اختلفت

لاناحد،عنهميشذولاالافراد،جميعفيهيشتركذلككلوالثراب

الافراد.هؤلاءبحياةترتبطالدوافعتلك

مزودايولدلانه،يتعلمهااتدونالكائنيمارسهاالاوليةفالدوافع

عواملبواسطةتتاثراخهاايعفهمويةالاوليةالدوافعان!كبها

.المعدةتقلصاتفتيجةيحدثالذيا!رعدافحمثلداخليةفسيولوجية
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الىتسىالذيالهدفحيثمنالاوليةالدوافعتقسيمويمكن

-ها:لنوعينتحقيقه

الجسمحاجةمثلالفردوجودعلىالمحافظةعلىتثملدوافع-1

.الفضلاتمنوالتخلصوالراحةوالث!رالا،للطعام

ودافعالجنميكالدافعالنولحعلىالمحافظةعلىتعملدوافع-2

الامومة.

-:التاليالنحوعلىالاوليةالدوافعاجمالويمكن

للطمام.الجسموحاجةالاكلالىالدافع-1

للماء.الجعوحاجةبر!ثلاالىالدافع-2

للاكسجين.الجسموحاجةالتنفسالىالدافع-3

للحركة.الج!عوحاجةالطاقةتصريفالىالدافع-4

.الاخراجالىالدافع-5

الدوافعقياسكيفية

،الحيواناتمستخدمينوذلكالدوافعقياسالىالنفسء!لعاتجه

الاساسية،الحاجاتتلكفيالانساتمعيشتركحيككائنفالحيوان

يسمىجهازبواسطةالحيواناتلدىالدوافعقياساسلوبكاتولقد

يصلغرفتينمنالجهازهذاويتكون،لصقوله!مم!*العقبةجهاز*

بمو!لاو،كهربائيةبشبكةالممرهذاارضيةوتوصلممر،بينهما

احدىمنويحرمالحجرتيناحدىفيالحيوانولطضع،للحرارة

تلكبسدتقومالتيالمادةالاخرىالغرفةنيلهوتوضح،الاوليةالحاجات

،الحرارياوالكهربائيبالمصدرالممرارضيةتوصلثم،وتعويضهاالحاجة

للمرعبورهنيالحيوانيتحعلهالذيالالمبقدرالدافعشدةوتقاس

حاجته.يسدماالىلو!وللالساخناو،المكهرب
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ء!للالحاجةكانتحيثشدتها،فيتختلفالدوافعالقتبينوقد

الجني.الدافعمناقوىوهذا،للطعامالحاجةمناقوى

)المكتسبة(:الثانويةالدوافع

متعلمةالمكتسبةوالدوافع،جماعةاوبفردخاصالمكتسبافعالد

المكتسبةالثانويةوالدوافعالفرد،فيهايميشالتيالاجتماعيةالبيئةمن

واجتماعية.نفسيةصاوليثيرهافالذي،العضويالتكوينعنبعيدة

ثقافته،خلالومنالفرد،خبرةمنتثتقالتيالدوافعتلكوهي

الاجتماعية.اوالمهمتعلمةالدوافععليهاويطل!!

انهاام،جديدةخبرالانتيجةهيالمكتسبةالدوافعهلولكن

اضيفتجديدةحبراتاولهاتعديلاوتعد،البيولوجيةبالدوافعمرتبطة

البيولوجية3بالدوافعترتبطخبرالامنسبقماالى

التعليم،لعمليةتخضعالتيالدوافعتلكميالثانويةوالدوافع

واالمكتسبةالدوافعاسمالدوافعمنالنولحهذاعلىيطلقلذاوقوانينه

والانجاز،،والاعتماد،والعدوانوالقلقالخوفدافعومنها،المتعلمة

وذليسوهو،الانسانيالسلوكتدعمالقالخبراتمنالكثيروهناك

التنلم.منمشتقةات!عدموكلهاالبيولوجيةبالنواحيعلاقة

واشكالاصنافاحدمنالاجتمامحلأالانتماءاو،الاجتمامحطوالتقبل

الخاعةالشخصيةبناءعلىمتوقفذلكُوكل،الانسانلسلوكالتدعيم

الشخصية.تلكبهامرتاالتيوالخبراتبالفرد،

الدوافعمنلكلالمعقدالتسلسلاوالتعقيداتتلكخلالومن

،للطعامالجسمحاجةاتمعرفةمنبدفلا،الثانويةوالدوافعالبيولوجية

لاالتو!علهذاهللكن،اليهويتوصلالهدفهذاعنيبحثبمثله

تعلمعلىيحتويفانهبالطبع،الاكتساباوالتعلممنانواععلىيحتوي

الدوافعبينالعملياتمنممقدةسلسلةفهناكلذا،وخبرةواكتساب
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مثيراتوادراكالانتباهالىمماحبهيدفعهي!فنعمبى"استعداد

ويسلكالمثيراتلتلكادراكهعندخاصنوعمنبانفعالويشمرلامعينة

.السلوكهذامثلنحوهايسلكانبدافعويشمر،تجاههاخاع!امسلكا

الغريزةوضحماكدوجلاننستنتجاننستطيعالتعريفاهذاومن

نولحمناشياءادراكالىالفرديقودنفم!يجسميفطريدافعبانها

تجاهمامسلكاويسلك،تجاههانفعاليةاووجدانيةبحالةويثممر،خاص

.المدركءي!ثلاهذا

شاولفطرياستعدادالنريزةانيوضحء*ماكدوجلفانولدلك

التروع(.-الوجدات-)الادرالاالثلاثةالشعوريةللمظاهر

منمالكلانفيرى،والانفعالالغريزةبينكا"مكدوجلويربط

-مثل:لماالمصاحبانفعالها

لهاالمصاحبالانفعالالفريزة

الهرب

المتاتلة

النفور

الوالدية

الاستغاثة

الجنس

الاستطلاع

الخضوع

السيطرة

جتماعيةالا

الطعامعنالبحث

؟90

لخوف

لنضب

لا!ث!منْراز

لحنو

لضف

لشصة

لتعجب

لذلة

لزهو

لوحدة

لجولح
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14

التلملكُ

البناء

الضحك

الملكية

التركيب

لمرحا

-:ىغرائزاربعةذلكبعداضافثم

الراحة.عنالبحث-1

.النوم-2

.الهجرة-3

.والتبولوالتغوطوالعطسالكحة-4

الىاضطر،ونظريتهإلى*مكدوجلوجهالذيالشديدللنقدونتيجة

منهابدلاواستخدام،الغرائز3باالدوافعتسميتهعنالعدول

.الفطريالاستعداد

القوةكلالنرائزانفقالالنفسيالتحليلمدرسةكازعيمواما*فرويد

.،الحاجة،اوكاالاستثارة*او،الرغبة"اها!مهيو،للشخصيةالدافعة

-:!هاثنينالنرائز،ات*فرويدويرى

.الحياةغريزة-1

.الموتغريزة-2

المورثاتمنويتكوت،كاأ*الهومنهاكثيرةاشياء*الىفرويد"وتطرق

الخارجيالمظهروهو،ىgoالانا"وكذلكُ،والمكبوتات،الغرائزفيهابما

jالاعلى"الاناثم،المجتمعمجللتماول . Super Egoالضمير.هو

ولكن،بهذاونكتفيالموضولحلمذابالنسبةتفامميلنيندخلولن

اخر.مجالاونقدهاالنظرياتلهذهنفردسوف
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-:يليفيهاحصرهايمكنفانهلذلكالثانويةوالدوافعالبيولوجية

الاوليةوالدوافعبالحاجاتالفردتأثيريقلالنفعجزادكل!-1

الثانوية.بالدوافعتأثيرهويزيد

بهذااهتمامهعلىدلالةلهوالمجتمعومعالبيئةمعالفردتوافقان-آ

افىوذلك،الثانويةوالدوافعللمثيراتوالمكونالحارجيالمالم

الاولية.بالحاجاتاهتمامهمن

لاالاوليةوالدوافعالحاجاتبينماوتكثر،وتنموالدوافعتتنوع-3

تخمو.

الفرائزنظريات

الغرائز،نظرياتمنهاايفعا،الدوافعنيكثيرةنظرياتوهناك

نظريةبدوافعمزوداالحيالكائناتيرونالنظريةهذهواصحابا

واعمللكلالمحركاتهي?Instincksوالغرائزالسلوكالىتدفعه

موجهة.دافعةحيويةقوةنظرهمفيوالغريزة،سلوك

الغرائزعدد!هالنفسعلمم!بادىء،)نيكتابه*جيمسوليم،،حددوقد

التنافس،،النظام،الغيرة،التقليد،)الخوفمنهاغريزة32انهافقال

.(الخ...الحب،الابتسام

حدد.فيهاقائمة"التعليىالنفسعلم!لكتابهني*"ثورنديكوذكر

المقاتلة--)الاكلمضهاغريزة42انهافقالالغرائزعدد

.(.الخ...السعال-العطش-البكاء-الضحك

حددقائمة"النضىعلم"خلاصةكقابهفي*مكدوجل،)وليمذكرثم

الوالدية--)المقاتلةمنهاغريزة14انهافقالالغرائزعددفيها

الخ(...الاستطلالححب-الهرب

غرائزاخرىكهاربمةةير!ثبلاالطاقة!كتابهفيبعدذلكإليهااضافثم

.غريزة18عددهمفاصبح
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الموتوغريزةالحياةغريزةهاباثنينالغرائزعدد*"فرويبدJ-و

هاتينالىالانساتسلوكياتارجالحيمكنانهفرويدويعتقد

الغريزتين)؟(.

فيطلقوالتدمير،التحطيمغايتهماسلوكهناككانمااذالكن

خلالمنتسىفالدوافعلذلك،بالمدوالتومحركمدفولحسلوكعليه

المثيربينالملاقةوتلك،والاستجابةالمثيربينالعلاقةاستنتاج

ومنهاوالمبايثر،البسيطمنهامتعددةوابعاد،اشكاللهاوالاستجابة

الحافزاوالمحركتعبيرالبسيطةالعلاقاتعلىفيطلقالمبإشروغيرالمعقد

Diveالدافعتعبير،والمعقدةالمركبةالعلاقاتوعلىMotive.

وغايةسبببينالبسيطةللعلاقةكنموذجتصلحللطعامفالحاجة

مثلا،التفوفال!الدافعاما،حيويبجانبترتبطالاستجابةلاننظرا

ولكن،سيكولوجيةDesiresبرغباتالاتصالهمعقداالامريصبحفهنا

ومتطورةمتعددةصورهيفالدوافع،والدافعالمحركبينعلاقةهناك

الحوانز.اوالمحركاتمنومعقدة

والحاجاتالهركالامنعددفيالحيوانمعيخ!تركوالانسالق

فييظلوما،والحاجاتالمحركاتاتلكمصيرفيالاختلاتمعوالدوافع

النريزةلفطعليهيطلقماوهوالحيوانيةمعالممنالانسانسلوك

Instinctاشكالالىالتحوليقبلالكائنفيوراثياوليتكوينفالغريزة

ا!نسان)2(.عندنفسية

ويعرف،الغرضيةالنظريةوهي"،،ماكدوجلنظريةايضاوهناك

بانها:الغريزةماكدوجل

(2)

الخانجي.-النذىعلمالىمدخل-مو!اللهعبد

الابق.المرجع
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.الدوافعفيالسلوكيةالمدرسةنظرية

،،جوتبزعامةالسلوكيةالمدرسةنظرية،ايضاالدوافعنظرياتمن

.،بافلوف"ايفاتو،ثورنديك*ادوارداعلامهاومن"واطسوت

الكائنباتتناديحيصا،الغرائزنظرياتمعالنظريةهذهوتختلف

لذلك،ةلَالامثلحسيةمنبهاتتحركهانما،فطريةدوافعتحركهلاالحي

وتنظر،اطارجيالمظهرحيثمنالحركيبالسلوكتهتمالمدرسةفتلك

الاالمدرسةهذهنظرفيالغريزيالسلوكوما،آلةكانهالحيللكائن

المنعكسة.الافمالمنسلسلة

"الشعور*منبكلالخاصةالمفاهيمحذفضرورة،واطسوت*اكدوتد

علىيقتصرانينبغيالسلوكتفسيرانواكدوالتفكير،والادراك

.للسلوكالحركيةالظواهرايالحارجيةالظواهردراسة

الىيتبادرماواول،الافساتسلوكنيتدخلعواولعدةوهناك

ورغم،جميعاالبثصرهؤلاءخلقالذيوتعالىسبحانهالخالقهوالذهن

منيتكونجسممنهمفلكلالوظيفيةالناحيةحيثمنمتشابهينانهم

ذلككلورغم،الخ...مختلفةواجهزةوساقينوذراعينوجذلحرأس

وتعالى،سبحانهالحالقمعجزاتاحدىوتلكُالفرديةالفروقفهناك

وتقاليدهعاداتهلهافلوقاتتلكمنفردكلانبلفحسبهذاوليس

فكيف،الاخرينعنبهويتميز،بهويختلفبهيتصفماوله،ولغته

جميماالخلقلتينكذلككانتولو،حركيةآليةالسلوكيالاتكوت

نيونختلفواحدلمثيرنتعرضولكنناواحدلمثيرنتيجةواحدبسلوك

مابادراكتتسملاالسلوكيينفنظريةلذاذلكُ؟فكيف،الام!تجابة

رتمالى.سبحانهالخالقخلقه

الدوافعنيالجثتال!نظ!رية

سلوكانوترى،السابقةالتفسيراتاكافةالمدرسةهذهترفض
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مجالهفيالاال!لوكفهميمكنولامعينا،غرضايستهدتالحيالكائن

ةيم!جلاالفردوحالةالواقعيةالبيئةمنيتكونالمجالوهذاالكلي

ناترىفى،السابقةوالتجاربالخبراتوكذلك،الرامنةوالنفسية

.التوازنحالةاعادةالىالفرديدفعتوترعنعبارةالدافع

الدافعخلالمنالانجازاوالاعاقة

عنيصدرلاطانهالحيوافياوالافسانيالسلوكخصائصمن

ضيقمنيعانيهماخفضايالفرد،ارضاءهيغايةالىو!دفدافع

الدافع.نشاطيثيرهوتوتر

وغايته؟هدفهالىالحيالكائنيصللملوماذاولكن

التوترمنحالةتوجدانهالقوليمكنالسؤالهذاعلىوللاجابة

ألىبالوصوليزولاوينخفضالتوتروهذا،الدافعتواكبأوتسبق

بالتوتر،احساسفالبدايةاذا،غايتهوتحقيقالدافعوارضاءالهدف

التوتر،فيزولالدافعيرضيهدفأوغايةالىيوصلسلوكعنهاينتج

الغايةالىيوصللمسلوكعفونشجبالتوترالاحساسحدثاذاولكن

الهدفالىالحيالكائنيصلولن،السلوكهذايستمرفسوف،والهدف

التعديلاتوهذه،السلوكلهذاتعديلاتبعمليقومسوفلذلكُ،المرضي

منالرغبةمنومزيداالتوترمنومزيداالسلوكمنمزيداتكونسوف

وقوته،،الدافعثدةالحصبانفيالاخذيجبوهناالمدف،تحقيق

وقوةالدافعهذامنالحرماتاحتمالعلىالحيالكائنقدرةوكذلك

الدافع.ونوعية،الحرمانمدةوكذلك،لذلكتحمله

انناالا،للسلوكالعلميةالدراسةهووموضوعهالنفسعلمانومع

فالدوافعلذلك،السلوكلهذاالدوافعاو،السلوكذلكُاسبابعننسأل

تكوىهيانما،ملاحظتهيمكنحدثااوشيئااومعينا،سلوكاليست

الملاحق.السلوكخلالمناليهوفتعرفعليهنستدلوفظام
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السلوكياتخلالمنالاالجولحدافعالىالتعرفنستطيعلافنحن

الدافع.هذاعنوالمعبرةوالمصاحبةذلكعلىالدالة

السلوكتنشيطالقولسبق!كمنهاوظائفلهافالدوافعلذلك

الدافع.نوعيةعلىالتعرفيمكنخلالهمنوالذي

التوترحالةزيادةالىتقودالدافعاعاقةانالقوليمكنذلكُمن

وا،السلوكنياضطرابالىتقودانويمكن،الحىالكائنلدى

ونوعيتهالكائنحالةحمسبسلبيااوايجابيايكوناتويمكنالاحباط

الخ.....والنفمصيالجسميوتكوينه

علىالقدرةوفينوعيتها،ونيش!دتها،نيتختلفالدوافعفاتلذا

.الاحتمالهذا،مدةوعن،الحيللكائنبالنسبةاحتمالها

اللاشعوريةالمكتسيةالدوافع

اثناءوطبيعتهبوجودهالفرديشعرلاالذيهواللاضعوريالدافع

هدفهيكوتلاسلوكالىالفرديدفعالذيهواوبالسلوكقيامه

oوبعض،الفردذهنني،واضحا aناالفرديستطيعاللايفعوريةالدوافع

"شبهالدوافعتسميتهاريمكنوهدفها،طبيمتهايحددوانعنهايكشف

.،المكبوتة*الدوافغوتسمىممرفتهايمكنلارخَالاوبعضهاءالشعورية

والقالمؤلمةالدوافعاستبعادعمليةهيRepresionالكبتولكملية

النقصاو،القلق،-اوبالذنبالشعوراو،بالالمالشعورالنفسفيتثير

المظلمالخفيالجانبذلكنيءاقبلاو(؟مجارتلاالىالدوافعتلكوارغام

."،،اللاشعوروالمسمىالنفسمن

يشعرلاالذيالدافعانه-عامبمعنى،اللاشعوريالدافعويمرف

به.شعورهعدمنيالسببكاتمهمابالسلوكقيامهاثناءالفردبه

.المصريالمكتب-النفىعلماعول-راجحعزتاحمد(1)
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-مثكل:علىتظهرقداللاشعوريةوالدوافع

.اللسانفلتات-1

القلم.زلات-2

.النسيان-3

.الايفياءاوالممتلكاتااضاعة-4

.النوماثناءالمشىاوالمثياثناءالزللاوالتعثر-5

.الاحلام-6

الشعوريةالمكتسبةالدوافع

الىوتضطرهالفرد،معهايتفاعلاجاعيةبيئةفييولدانسانكل

منالاجتماعيةالبيئةعليهتحتويلمانظراالفطريةلملاوليةدوافمهتعديل

يكوتاتاماالتعديلوهذا،.الخ...ونظموتقاليد،،وقانونعرف

وتصبحالعواطففتتكونمعينموضوعحولللدرافعشعورياتعديلا

لاشعورياصراعاالتعديلهذاايضايكوتوقد،مثعوريةمكتسبةدوافع

النفس.فيوتستقرالدوافعفتكبت

مكتسبةدوافعكلهاوالقيموالميولوالاتجاهالاالعواطفوتكوين

خبراتاوبحتمعهداخلالفردخبراتخلالمنتتكوتوهذهشعورية

والقيم،ومجتمعهوبيئتهالفردشخصيةالاعتبارنيالأخذمع،اخرى

الخ.الفرد....وثقافة،البيئةهذهتسودالتي

الىمجتمعومنبيئةالىبيئةمنالشعوريةالمكتسبةالدوافعوتختلف

الدوافعبعكسفرد،الىفردمنتختلفالحالبطبيعةانها!كآخر

تقريبا.الكأئناتمعظمنيتتوحدالتيالفطرية

الفطرية؟للدوافعتمديلهيالشعوريةالمكتسبةالدوافعهلولكن

واقعخلالمنتكتسبجديدةخبراتانهااملها؟امتداداهياو

والمجتع؟الحياة
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داخليخموكفردفالفرد،مكتسبدافعلكلمقوماتهخاكبالطبع

منمرحلةكلففي،للانسانوتمالىسبحانهاللهقررهانمومراحلاطار

والقدراتوالامكانياتالمقوماتهذهخلالمن؟مقوماتنموهمراحل

مابقدرشيءكلالنمااي،الخوتقاليد..وعاداتاصفاتالفرديكتسب

تاقبليمث!يالقيستطيعلاالمعغيرفالطفل،لهوتمالىسبحانهاللهخلقه

قبل،كاملةجلفيالكلاميستطيعولا،الجلوسيستطيعانوقبليحبو

منينموشيءفكلوهكذا،الكل!تا....مقاطعيقولثمينايخما،النما

الحبعاطفةيكتسبانيستطيعلافانهكذلك،مختلفةمراحلخلال

العاطفةتلكلديهويكودطيحبفهو،افتلفةنموهمراحلخلالمنالا

اختلافهناكلكن،العثصرينسنفيوهويحبوكذلك،الرابعةسنفي

تنيرتقدالمكوناتكافةلأننظراالمكتسبتينالخبرتينهاتينبين

تغير.قدايضاالخارجيالهالان!ك،ونمت

يصطدمالفطريةدوافعهاشباعيريدحين!الفردفاناخروبممنى

تلكا!شبالحيستطيعفلا،المجتمعمعصرالحويحدث،الاجتماعيةبالقيود

كامنةقوىوتصبحالنفسف!عافيفيترسباهدافهاوتحقيقالدوافع

اللايثعورية)؟(.الدوافعهي!شعوريةلاخفيةبطريقةوتعملفيهتتحرك

المعرية.النهغحة-الزبويالنفىعلم-صالحزكياحمد(؟)
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فزفكهملالئاا

والانفعالاتالنفسيةالاتجاهات

النفسية؟الاتجاهاتمطما

Mentalوعصبئعقلياستعدادحالةالاتجاه and neurlأثناءتنظم

لكلالفرداستجاباتعلىدينامياَأومباشراَتأثيرأوتؤثر،الخبرة

."!l"**البورتبها.ترتبطال!والمواقفالأشياء

منغيرهمنافىوشيوعاَذيوعأالافىهوالتمريفهذاويعده

.البورتبالمالمالحاصالتعريفوهوالتعريفات

اعتقادهأوالشخصرأيوراءقائمةوجدانيةحالةهوفالاتجاهلذلك

هذاودرجة،القبولأوالرفضحيثمن،ممينبموضوعيتعلقفيما

.القبولذلكُأوالرفض

اتفقوقد،وعامة،خاصة،الاتجاهاتمننوعينيحملمناوكل

نقطتين،بينيمتدالذيالمستقيمالحطتشبهالاتجاهاتأتعلىالباحثون

الموضولح،لنفسالرفضأقصىتمثلوالاَخر،القبولأقصىتمثلإحداما

الحياد،نقطةهيالمنتصفونقطة،نصفينإلىمقسمةبينه!والمسافة

أحدىْيالحيادنقطةمرأاتجهناكل!الرفضأوالقبولدرجةوتتدرج

.الاتجاهات
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دلالةلما،محفزةضمنيةأومضمرةاستجابةعنعبارةالاتجاه

،Dobبود!.درفلافيهيعيشالذيالمحتمعفياجتماعيةوأهمية

ذلكُويتم،الاجتماعيةالبيئةمعتفاعلخلالمنيتكونوالاتجاه

هذهوتؤثر،التفسيةالاتجاهاتمنعددوتكوئالدوافعبعضبتعديل

الدوافعمنالاتجاهاتاوتعتبرالفرد،سلوكياتفيالاتجاهات

.(؟)المكتسبة

إذأوينفريكرهماأووبهوىالفرديحببماعادةالاتجاهاتوترتبط

انفعالي.لبعدمتضشةفالاتجاهات

الاتجاهاتا.علىتؤثرالإنفماليةفالتأثيراتالذلك

نأمؤداهابدراساتا،*لوند،مثلالعلماءبمضىقامفقدلذا

إلىيميلونولا،رغباتهممعتتشىالتيالمعلوماتفيللثقةيميلونالأفراد

لناتبدوخمعومعنتصدرالتيءارَالافوبالتالي،الصادقةالمعلومالا

منطقية.وغير!صخيفة

وأسرتهالفرد،بيئةخلالمن،مكتسبةكدوافعتبدووالاتجاهات

فالفردلذلك،إدراكيبعدعلىتحتويأغا!كبها،يرالتيوخبراته

.السلوكفيوقؤثرالاتجاهاتهذهتحددثمومنطبيعتهايحدذ

الدوافعتنظيمإلىالاتجاهاتوكريتشفيلد"تهدف"كريتشويقول

الأخركط.النفسيةوالعملياتوالانفعالاتا

تعمل؟وكيف؟الاتجاهاتتتكوتكيف!ثريف!مظفرويقول

وظيفتها؟.كلوما

المعرية.النهغة،الزبويالنذس+علمصالحزكياحد(1)
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منالواقعمعوالتكيفالنفسيالاتزانبينحالةالاتجاهاتْتحدث

حيثمنوذلكُالاجتماكما،التكيفمننوعاَتحدثأنها!كناحية

والاجتمامح!.النفسيالتكيفبينالمستمرالتفاعل

منتتكونفالاتجاهات،الاتجاهاتتكويننيدورهالاكتساباويلعب

بالخبرةالمباشرالاتصالأو،بالاتجاهالخاصبالموضوعالاتممالخلال

مؤلمة.خبرةأو،عدميموقفنتيجةالاتجاهاتتتكونوقد،والواقع

الاتجاهتكوينفيالمؤثرةالعواول

الاتجاهاتاكتسابأت*اسكندرونجيب،ليع!ميإ*عمادويقول

-على:يقوقف

الثقافي.المستوى-أ

الأولية.الجاعاتمستوى-ب

الذاتية.الخبرةمستوى-ص

،والاتجاهالرأيبيناختلافاَهناكأنالنفسعلماءا!مبويرى

حينأو،رو!ظلانىالاتجاهاتتمجزحينيوجدقدالبرأيأتبمعنى

رأياَ.فيبدياتجاههعنالمباشرالتعبيرعنالفرديمجز

بعضيؤكدعامةالاتجاهاتبينماخاصةءارَالاأنمايرويرى

هذالمضموتمخالفةآراءعنويعبر،باتجاهيؤمنقدالفردأتالعلماء

..وأ،المجاملةأوالخوفسبابلاًوذلك،الاتجاه

-وأهمها:الاتجاهاتتعديلعنكثيرةدراساتقامتوقد

المدارسطلبةاتجاهاتتعديلعنبدراسةقام*فقدمور*دراسة-أ

نحواتجاهاتهمغيرواالعينةأفرادمن%50حواليأنفوجد

نيالأغلبيةرأيأتمعرفتهملمحردالأخلاقيةالمسائلبعض

وإلىكيفنرىذلكوعن،رأيهميعارضإليهاالمنتمينةع!جلا
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اقيجماعتهخلالمناتجاهاقبعضيكتسبالفردأنحدأي

المرجعي.بالإطاريسعىوماإليها،ينتمي

لاختيارأعدتالتيالدراسةتلك،ونيوجانيس*كينجدراسة-ب

نأاتضحالاتجاهاتاتغيرفيالموقعيةالعواولأثرصعحةمدى

لناويتضح،الاتجاهاتتغييرسرعةعلىتؤثرالمضادةالاتجاهات

تنييرعلىيؤثرلامنطقيتهاكانتمه!الحججتقديمأنكيف

أخرىدفاعاتتستثيرسوفالحججهذهلأنذلكُ،الاتجاهات

.الاتجاهاتتغييريعوقمماأخرىواتجاهات

الاتجاهاتقياسطرق

-منها:الاتجاهاتلقياسوالوسائلالطرقطبعضهناك

*لثرستوت*الزوجيةالمقارناتطريقة-؟

أشد،أيه!لبياتمثيرينبينالمقارنةفيالطريقةهذهوتتلخص

أكثرتشملأنويمكنالمشكلةنولحعلىالطريقةهذهصلاحيةوتتوقف

والتفضيل.للحممعأمثيرينكلللمبحوثينتقدمأنعلىمثير!من

*لثرستوت،الاجتماعكاالبعدمقياس-2

وأتقبلأنيمكنحدأيإلىلنقيسالمقياسهذاترتسوتأعد

تاماَ،يكوتلاالقبولأوالرفضأنذلك،الشعوبمنشمباَترفض

اجتماعيةمواقفاإلىالعلاقاتاهذهوصفحولأنهالمقياسوميزة

حقيقية.

البعد.المتساوية"للفترات"ثرستونطريقة-3

البعدمشماويةوحداتعلىباحتوائهالاتجاهاتقياسإلىو!دف

رأيه.عنالمعبرةالعبارةعلىعلامةيفمعأتإلاالمبحولاعلىوما
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.،تركيل*ةقيرط-4

كلعلىيجيبأدنماالمبحوثمنيطلب،سبقهمماأسهلمقياسهو

التيالخمسةالخاناتأحدفيإجابتهيضعأنكلبهيشمربماعبارة

الحياد.أوالمعارضةوشدةالموافقةشدةبينتتدرجالتيالإجابةتتمثل

(5)(4)(3)(2)(؟)

بثدةمعارضمعارضمحايدموافقبدةموافق

Sentimentsوالعواطفالانفعالات and emoations

ولاللانساتالنفسيةالحياةمنأصاسيجانبوالعواطفالانفعالاتا

الجسميةوالتغيراتالاستجاباتعلىوالعواطفالانفعالاتتقتصر

تفاعلهيإنما،الإنسانيةوالاحساساتالم!ئماعرعلىولا،الفسيولوجية

الإنساتحياةفيهامآدورأتلعبوالعواطففالاففمالاتاللفرد،كلي

هذههنكلالأنالخ...التحليلأوالتفكيرأوالإدراكفيسواء

انتقالية.مؤثراتعلىتحتويالممليات

ينطويأيهماسيدافعأيلأت،المدفوعبالسلوكيرتبطالانفعالإن

نوععلىالانفعالنوعيتوقعْاوبالتالي،بهتقترنانفعاليةشحنةعلى

ما.ولحظةماوقتانيالدافعةالعوامل

فكلما،مكتسبةأوكاشافطريةدوافعناتثارحينننفعلونحن

وكذلك،قويةالانفعاليةالاعتجابةكانتكل!،الدافعةالقوةزادت

كذلكننفعلونحن،الأساسيةدوافعنامندافعيعاقحينننفعلفنحن

أع!لنا،فيننجحأوأهدافنا،تحقتىأووميولنا،حاجاتنانفرضحين

وأنرحأ،ينفملالإنساتيجعلأيضآذلكُكلطموحنا،فرضأو

الخ....سرورا

فيهويؤثروجسمياَ،نفسياَككلالإنساتيشملتغيرهووالانفعال
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منبكثيرمصحوبأيكوتكا،وشعوره،الخارجيسلوكهفيككل،

التنفس،واضطرابالقلبضرباتكصرعةالفسيولوجيةالتغيرات

.الدمضغطوزيادة

والاستجابة،نفسهوالفردمثير،وجودمنبدلاالانفمالولحدوث

الانفعالية.

يحبطحينأوقوياَ،الدافعيكونحينننفعلأنناالقولويمكن

.فجأةالدافعيستبعدحينأوالدافع

فردمنتختلفالواحد،للمثيرالانفعاليةالاستجابةأدطويلاحط

فالانفعال،الراهنةالظروفومقتضياتوالثقافةالبيئةحمسبلآخر

ليستفالانفمالاتوكذلك،عاطفةأورغبةأو.حاجةباشبالحيرتبط

لاإنما،الاجتاعيةو(لظروفوالشقافةبالعلمتتأثرفسيولوجيةحالةمجرد

استجابةيستجيبسوفالذيوالفردالمثير،توانجدمنلحدوثهابد

جسمية،تمبيراتكانتسواءالانفعاليةوالاستجابةالمثير،لهذاداخلية

ككل.للجمعاستجاباتأولغويةأو

عبارةبأنهكاميلر*جورجهر!فيوللانفعالكثيرةتعريفاتوهناك

الانفعاليةالخبرةهذهيصاحبماوغالبأ،قويشعورذاتاخبرةأيعن

جسمية.تعبيرات

الكائنلدىمعقذةحالةبأنهالانفعالفيعرفدرنر*ل!جيمسأما

وأالتنفسمثلجسميةتغييراتتتضمنوأغابسيطةحالةوليستالحي

إثارةحالةعنفمبارةمنهاالتنفسيالجانجاأما،الغددوإفرازالنبض

الانفعاليكونماحالةوفي،ممينسلوكفيورغبةالشعوربقوةتمتاز

الاضطرالا)؟(.يصيبهاالعقليةالوظائففإنجادأ

.19601( Derver. J. A. Dictionary ofPsychology،
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بمضيصاحبهاالشعورمنمعقدةحالةالانفمالأت""انجلشويرى

فيهتسودالذيالمعقدالسلوكذلكأنهأو،والغديةالحركيةالأفعال

الحشوية.الأنشطة

الفردلنموتبعأتنموتالا!نالا

كانلذلك،ميلادهمنذالفردلدىوتنموتتطورالانفعالاتإت

استثارةعنعبارةالانفعاليةاستجابتهتكونالولادةحديثالطفل

أ!ثهرثلاثةسنففي،الطفلنماكلماوالتمايزالتطورفييأخذثمعامة

العامسنحواليفيثم"ال!رور"و""الغعيقبينالتمييزيستطيع

نجدوهكذا،الحب،الطرب،الخوف،التقزز،الغضببينيميزاتيمكنه

تلكعنيعبرأتالطفلويستطيعوتكثر،وتخموتتنولحالانفعالاتأن

منتختلفنجدهاالانفعالاتهذهفإنولذاوكبرنماكل!الانفعالات

...الوالديةوالحياة،والأسريةالاجتماعيةللبيئةتبمآطفلإلىطفل

التمبيرودرجةوأسلوبوطريقةومثيراتهانوعهاحيثمنوذلك،الخ

عنها.

فسبحانهبقدر!ثيءكليخلتىوتعالىسبحانهاللهإتالقولاسبقوقد

رحلةكلنيمكوناتهتتلاءمبحيثافتلفةنموهمراحلفيالطفليخلق

تنموالانفعالاتفحتىالأعضاء،منعضوبكلالخاصةالوظائفمع

علىالطفلقدرةنمتفكلما،افتلفةالنمولمراحلووظيفيملائمبشكل

الخ....أو....أو،اللغةأو،الصوتأو،الحركةبواسطةصاءالتعبير

أيضأ.تزدادوالانفعالاتالتعبيراتافإت

-طرقا:بثلاثتعلمهايتمأوالانفعالاتوتكقسب

والتقليد.الهاكاة-1

الثرطي.الاقنزات-آ

الفهم.-3
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فاراَقدمبأنالأطفالأحدعلىتجربةبإجراء**واطسورْقاموقد

الطفلاستجابةوكاشا،شهرأ؟1العمرمنيبلغالأطفاللأحدأبيض

صاحببأنأخرىمرةالتجربةأجرىثم،الفأرمنالحوفعدمهي

إجراءوبمد،عاليةأصواتبإحداثالفأرمعالطفلخبرةابخبرةتلك

للطفل،هناحدثوما،الفأريخافالطفلأ!همبحمراتعدةالتجربة

وبالتاليومخيفةمزعجةتغيراتمنالموقفهذايصاحبالمايخاتانه

كلمنيخاففأصبح»Genralization«للخبرةتعميملهحدث

الخ......والأرانبالكلابمثلنراءلهاالتيالحيوانات

منيزدادالحيواناتمنفالخوف،للممرتبعاَيتغيرالخوفوانفعال

نييبدأالثمابينمنوالخوف،ةرث!اعلاسنحتىويستمر،الرابعةنا

وفيوحيدأ،منفردأالبقاءأوالظلاممنالخوفمع،السادسةسن

الجانمثلالخياليةالموضوعاتحولالطفلخوفيتركزالمتأخرةالطفولة

التعرضمثلالواقعيةالأشياءإلىذلكُبعدالحوفيتحولثموالعفريتا

منالحوتيكونالشبابمراحلوفي،الغرقأو،الموتأولحادث

الاجتماعية.والمكانة،الاجتماعيالمركزعلىوالمحافظةوالمستقبل،الفشل

نضجإلىويحتاج،ومراتتدريباإلىيحتاجالغضبانفعالوضبط

لأن،ىلوْالاالطفولةمنذذلكفيهامدورلهموالآباء،ونفمصيجسمي

اعطائهمع،الأولىمراحلهمنذللطفلالفسيولوجيةالحاجاتإشبالح

عندالحاصيةهذهنموعلىيساعدذلككل،المعقولحدودفيالحرية

الانفمال.طريقعنوإنماأهدافهمإلىيصلوالاأدطتعليمهممعالأطفال

المسلمينعلماءدراساتنيالانفعالات

من!نارناراقتبستشعلةالغضيبأنه*الانفعالالفزالي"يعرف

الفؤادطيفيمستكنةوأنها،(الأفئدةعليتطلعالتيالموقدةالله

كه.الرمادتحتالحجراستكنان
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!أرسطو"تعريفيشبهبماأيضأويمرت

.(،الانتقاميطلبالقلبدمغليان"إنه

الث!يطانيةالنارإلىعندهالغضب-نسبةالتعريفهذانيوالأصل

والوقار)1(.السكوتشأنهالذيالطينعكسعلى

انه!:بقولهيعرفهالذيبمسكويهتعريفهفيتأثر*قدالفزاليويظهر"

.*ل!نتقامالقلبدمغليانلهايحدثللنفسحركة

،الاستقبالفيمكروهلانتظارالقلباحتراقفإنالخوفا،أما

والاستنفاربالحركةذلكعلىيمتازالانفعاليا،والسلوك

."والاضطرالا

كالغضبالعنيفةالانفعالاتابينالتمييز*إلىسبق"الفزاليوقد

ميزأنه!ك،العواطفإلىأقربهيالتيالهادئةوالانفعالاتاوالخوت

والضعف.القوةمنمختلقةدرجاتالانفمالات

السلوكدوافعجلةمعيممعهالانفعالاتشأنمنيكنومه!

المحدثين.النفسء!لعمنكثيرمعيتفقوذلكوبراعته

المثيرويكون،الانفعاليثيرمثيروجودضرورة*علىالغزاليويؤكد"

يخث!ىأمركتوقعداخليأيكوت!ك،الحيةأوالسبععنظرمثلخارجيآ

مثيراتأهمفإنكذلك،مكروهبانضظارإلايتوقعلاالحوفلأتوقوعه

يتمتعماأومالمنالإنساتيملكهماعلىوالخوتالأمنعدمالغضب

جاه.منبه

حبمنقريبأالمثريكونحسبماضمفهأوالانفمالقوةوتبدو

فييتفقودقالناحا"كلبأنذلكالغزاليويئصرح،عنهبعيدآأوالبقاء

وهبة.مكتبة-المسينعدالنفسيةالدراصات-العثمانالكريمعبد(1)
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ولكنالبدنوصحةوالمسكنالقوتنجتعلقماسىإذاخوفهمأوغغمبهم

كذلكصارتولكنهابالطبيعةضروريةليمستأموربتهديدينفعلبعضم

نيضروريهوماكلفإتالمموموعلى،وعادةاكتسابأالبعضوحق

."(9)هلالناستعرضإذاينفعليجعلهإنسالنحق

دائمأعندهيرتبطاتوالغضبالخوفانفعاليأنعلىيدلناوذلك

الذينالنفسعلماءهذافيالغزاليسبقوقد،بالأمنالشعوربعدم

،وذلكوالغضبالحوفيولدانفعاليبالأمنعدمالشعورإلىأ!شاروا

والرجاءالخوفظاهره!مختلفينانفعالينبينيجمعالغزاليجعلما

وه!حدولْهتوقعأوالمحهولمنالخوفعلىالأساسفييعتمدانلأخه!

ورغباَ(خوفاَ!يدعوننا:تمالىاللهقاللذلكمتلازمان

العظيماللهعدق

يعرفأتيتصورلاإذالخوفتولدألطمنبدلاالخطروممرفة

يخافه.أويتقيهولاعاقلالأسد

فدخلبيتفيكاتإذاالصبى"إتمثلا:،لذلك*الفزاليويضرب

ليأخذهاالحيةإلىاليدمدوربمايخافلاكانربماحيةأوسبععليه

وهربالحيةمنخافعاقلوهوأبوهمعهكانإذاولكنبهاويلعب

.(2)اهنم

المسلمينء!لعلدىالإسلاميالسبقعلىالاشدلاليمكنذلكُمن

على،*واطصوتبهاقامالتيبالتجربةالغزاليقالهمامقارنةويمكن

حينثمالفار،منيخافلاالطفلأتاستنتجوكيفوالفأر،الطفل

(')

(2)

الابق.المرجع

.9983جدةاثروقدار-مال!الافوءنيالطنولةالننىعلمللمؤلفانظر
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فالسبقلذا،يخافالطفلأصبح،الحوفبمواملمصحوبةالتجربةأعاد

.(؟)كثيرةوا!دلةالوضوحكلواضحعلمنيا!سلامي

الشعورلأن،الحيالكائنباختلاتتختلففإنهاالاستجابةأما

ويرى،والاجتماعيوالنفمصيالطبييالكائنتكوينيتبعالانفعالي

سريعكالحلفاء!فبمضهمالحصوصهذافيمختلفونالناسأنالغزالي

الخمود،بطيءالتوقدبطيءكالغطاوبعضهمالخمبىد!ريعالتوقد

تؤثرالتيالفكريةالشخصوعوامل(،الحمودسريعالتوقدبطيءوبعضهم

منأكثريخافالهـهيمرففمنلذللطوالثقافةبالمعرفةتتعلقاستجابتهفي

.الانفعالاتلجميعبالنسبةالأمروكذلكيعرفهلاالذي

بشخصيةالمتعلقةالعواملأكثرفيهيجمع*مثالا"الفزاليويضرب

نايعرفلاالذيالصيإلىمشيراَللمؤثرالاستجابةحينالحيالكائن

ترتعدوهيأبيهإلىالصبىنظرفإذا8فيقوليخيفانوالحيةالسبع

فيودافعهالخوفعليهوغلبمعهقاممنهاالهربانيويحمالنرائضه

وسمهاالحيةبصفةومعرففبصيرةعنالألافخوتالهرلا.

الابنخوفوأمامبالاتهوقلةوبطشهالسبعوسطوةوخاصتها

التقليد)2(.بمجردكانقائماَ

درجاتثلاثيميزهإنما،عامةالانفمالعلى*حكمهالغزالي"يطلقولا

والقصور.والتفريطالإفرا!وهي

التفكيرمعيتمارضفإنه،خاصةمنهوالصصديدعامةفالانفعاللذا

تحولوالغضب،أعقلهمغضبأالناسفأقل،الصحيحوالسلوكالسليم

العقل.

المرجع.نفى(1)

وهبة.مكتبة-المسلينعندالنفسيةالدراصات-العثمانعبدالكريم
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عنفيخرجالإنساتعلىخاعةمنهوالغضيالأنفعاليقلبوقد

وأفهكرةأونظرةوًا)،بصيرةممهللمرءيبقىولاحلر!ثلاوالعقلسياسة

."المضطرصورةيصيرهبلاختيار

الانفعالصفةح!سبفتتخولح،السلوكعلىالانفمالآثارأما

ودرجته.

فيكخلئقديكنلم*فلو:بقولهذلكُ،إلىسبق"الغزاليوقد

للآفاتعرضةلبقيتيوافقكولايضادكماكلتدفعبهالذيالغضب

دفعهنيداعيةإلىفتحتاجالغذاء...منحصلتهماكلمنكولأخذ

ولايضادكماكلتدفعبهوالذيالغضبداعيةوهيومقابلته

فمنحمار،فهويضبمافلماضبمنالثافعيقالوقد...يوافقك

.(2)ناقصفإنها!ملاوالحميةالغضبقوةفقد

فلاسفةمنوغيرهالفزاليأنومع،العاطفة*عن*الفزالييتحدثثم

اسمعليهايطلقوالمأنهمإلاالوجدانيةالحياةإلىاشارواالإسلام

والميل.والهوىبالعشقتسميتهاعليهمويغلب،العاطفة

البواثظلنيتنثاالتيالعواطفمنمجموعة*يثرح*والفزالي

والحقد،والرفقالحلمأووالأخوةاللهحبمثل،والدنياالراقيةوالميول

بفعلتتحددالدوافعأتإلىيشير!كالخ...والأنسوالرضاوالحسد

الوجدانيةالحالاتمنبعددالمصحوبةالجزئيةالمواقفمنمجموعة

بالماطفة.نسميهمافتشكل

الغ!زاليصكثيراَيختلفلاالحديثاالنفسعلمأتالملاحقومن

.التسمياتاختلفتومه!للماطفةوفهمه

الابق.المرجع(؟)
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الانفعالاتانواع

-:قسمينإلىالانفعالاتتنقسم

.الفرح-الغضب-الخوفمثلبسيطة-1

الدهثة.-الغيرةمثلمركبة-2

الاففعالاتبينفاصلحدوضعيجاالتقسيمهذامنوبالرغم

البعض.بعضهامعوتتشابكتتداخلماكثيرألأنها

الخوف

المميزةوالخاعميةمتعددةخمعائصلهاانفعاليةاستجابةالحوت

كثيرةنفسيةأمراضوهناك،والانن!محابالانكماشهيالخوفلاستجابة

الهمصتيري،بالعمىالمعركةفيالجنوديصابفقد،الخوفبانفعالترتبط

حيلالأمراضهذهوكل،الهستيريالعمأو،الهستيريالشللأو

منالصدميةللمواقفأوالممركةأثناءالشديدبالحوفهمهترتبطهروبية

.المعاركأهوال

الففب

لأنهالأطفالعندشيوعاَالاممثرالانفعاليةالاستجابةهووالغضب

يحققأو،الانمباهيجذبأنالطفليتطيعخلالهامنالتيالوسيلة

منسننيالأطفالعلىأجريتادرادةوضمن،الألمعنيعبرأورغباته

3إلىشهرا16َ Iَانفعالتثيرةيتَالاالأسبابأدطلوحطشهرا

-:الأطفال

الاستحمام-لهمالكبارل!ها-الوجهغسل-مخهماللعبأخذ

وحيدأ...تركهاللبسأو

الإيذاءأوالوعيد،أوبالتهديدالكبارعندالغضبيستثاركذلك

.العقابأو
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لفيرةا

تنمووهيالنقصبمث!اعر"مممطحباَالنضبانفعالعنعبارةوكل

الأطفالوسطفيالانفعالاتهذهوتنتثصر،الاجتمامحطالوضعخلالمن

الوليد.الطفلمنالغيرةتتملكهمحينالصغار

البهجةأوالفى

كثيرةمواقفوتستدعيهامتميزةغيرسمةانفعاليةاستثارةوهي

حواليفيالأطفالفيبتسمفرد،إلىفردومننا،إلىصمنوتختلف

شهور.الثلاثسنفيبصوتويضحكونشهرينسن

؟انفعالاتنتاج!عيالعواطفهل

ذلكعنينتجفإنهما،موضوعحولانفعالاتعدةتجمعتإذا

الموضولح.هذاتجاهخاصبسلوكللقيامالفردتدفعمعينةعاطفة

!ثعورأإمافيناتولدالتيالانفعاليةالتجاربمنالعاطفةوتنشأ

الحبعاطفةلديناتتكوتالتجاربهذهوبتكرار،مؤلمأشعورأأوسارأ

علىيتكررلاواحدانفماليموقفمنالعاطفةتتكودقوقدالكراهيةأو

وحارآ)؟(.عنيفاَالموقفاْدفيكوتأن!ثر!

العواطفأنواع

-إلى:النشاةحيثمنالعاطفةتنقسم

الحب.عاطفة-1

كراهية.عاطفة-2

-إلى:إليهالموجهةالموضوعحيثمنالعاطفةتنقم

الانجلو.-المامالنفىعلماص-وآخرونرو!منمطلض(؟)
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.ير!ثبلاالجنسنحوالعاطفةتتجهقد-1

.الحيواننحوالماطفةتتجهقد-2

ش!خص.نحوالعاطفةتتجهقد-3

والقيم.المثلنحوالعاطفةتتجهقد-4

الج!عة)1(.نحوالعاطفةتتجهقد-5

اتجاهاَوتوجههالفردسلوكعلىتغلبالتيهيالسائدةوالماطفة

العواطف.منغيرهاعلىالسيطرةلماوتكونمعينأ

الانفعالعنالناتجةالأمراض

بهايرنفسيةحالةمجردالانفعاليكونلاالانفعالحالاتكافةني

أيضاَويصاحبهاالفرد،لدىجسميةتغيراتيصاحبهاولكنالفرد

ونفسياَنجسميأكبيراَتأثيرأيؤثرالانفعالأتبمعنىفسيولوجيةتغيرالا

وفسيولوجياَ.

سببهاولكنظاهرها،نيكثيرةجسميةأمراضهناكفإنهولذا

وأالبفسجسميةبالأمراضتسمىالأمراضوتلك،نفمصيوأساسها

.،السيكوسوماتية*الأمراض

المعقدةالحضاراتنيمتفشيةكا"السيكوسوماتيةالاْمراضوهذه

والتنافس،الناسبينالشديدوالاحتكاكالصرالحفيهايشيعالق

الظروفتلك،الخ....والبطالةالقلقةالاقتصاديةوالظروفالقاتل

والقلق.والبغضاءالمداوةففسهنيوتثيرالفردتستفزالتي

نيمنهاالمعقدةالمجتمعاتنيشيوعاَافىانهاالرأيهذايؤيدربما

بحثمنظهرفقد،الريفنيمنهااكزالحضروني،البسيطةالمجتعمات

المرجع.نفى(؟)
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يعزياال!هفا

الذكاء

الذكاء؟هوما

جوانبمنجانب!امللانسات؟العقليةالعملياتقمةهوهل

واعليهالاستدلاليمكناستنتاجيفرضي!ثيءهوأمالث!خصية؟

؟وآثارهنتائجهخلالمنعليهالتعرف

-الذكاء:لضعريفااولايقودناذلكُكل

يذالهادفوالسلوكالعاقلالتفكيرعلىالكليةالقدرةهوالذكاء*

"وكسلر،.البيئةفيالفعالالتاثير

.،*كلفن.التعلمعلىالقدرةهوالذكاء+

المواقفونيالعقليوالتوافقالاستبصارمرادفهوالذكاءء

!كهلركا..حياتهفيالفردتقابلالقالجديدة

.**سترت.العاعةالفطريةالعقليةالقدرةيمثلالذكاءء

منهاوالافادةالخبرةاوالقدرةاكتسابعلىالقدرةهوالذكاءء

.**برت

،*سيشروتالرومانيالفيلسوفيدعلىالذكاءكلمةظهرتولقد

)*egح*!حموالفرنسيةوبالانجليزيةIntelligentiaلاتينيةكلمةوهي

لحكعةاو!ىحكاnigلفهماوInteلايحهنلذايالغوتعنيو
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يأخذونننبينالأمراضهذهشيولحنسبةأن")،الأسكيموعن

:5الأصليينالسكانوبين،الغربيةالحضارةفيالشائعةالحياةبأساليب

.(؟)\

ذاتاأمراضهىوالتيالانت!ثارالثهمائعةالنفسجسميةالأمراضومن

ومنهاأمراضبمض،ي!فناصلهاالأساكافيولكن،جسميةأعراض

الجلديةالطفوحوبعض،النصفيالصداعوكذلك،الصدرية)الذبحة

وأمراضافتلفةالمواقفتصاحبالتيالتوتراتمثلالمعدةوأمراض

ا!م(.وسوء،الغليطالمصران

إلىأساشيةبصفةترجعالجمفيالتكوينيةالتغيراتوتلك

بالاختلالاتتسمىالتيالاستجاباتوهذه،الانفعاليةالاضمطرابات

الجمعبينفيماالوثيقللاتممالالنهائيةالآثاروهي،السيكوسوماتية

الانفعاليوالصرالحالشخصينبينينفصللاالذيالتفاعلوهو،والمقل

.أخرىناحيةمنالمستقلالعصيوالجهاز،ناحيةمن

فالشخص؟السيكوسوماتيةالأعراضتلكظهوريسببالذي!ف

يتخذاتعنعجزقدالفسيولوجيةالخفسيةالاستجابةمنيمانيالذي

خلافعلىالسيكوسوماتيالمريضأنأي،القلقضدناجحأدفاعألنفسه

فإخهالذلك،توتراتهلتصريفوسيلةيجدأنعنعجزشخص،العصابي

تظلوالصراعاتالضغو!أنالطبيميومنأعضائهخلالمنتتصرف

الصلة،ذيالعضواختيارفيذلكبعديكمنالسرلكن،لاشعورية

لدىتنشأحينعلى،داميةقرحةالأفرادبمضلدىتنشألماذاولكن

ينخرطونالآخرالبعضحينعلىيضقطعلاوأكلانحكةرخَالابعض

.المصريالمكتب-النفىعلمامول-راجحعزتاحمد(؟)
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ذلك.تفسيرالنظرياتبعضحاولتولقد،الهوائيةالقصبةتشنجاتفي

.(؟)رخآمجالولهذا

الهستيريوالس،الهستيريالشللمثلأخرىأمراضومناك

ا!غ....الهسضيريوالصم

لأتنظرأ،النفسيالطبيباستشارةمنبدلاالحالاتاهذهكلوفي

الأسبالهاوإنماالرئيمصيالسببهيليستالظاهريةالجسعيةالعوامل

للفرد.النفسيةالحالةإلىترجعالرئيسية

أساسعلىوالعلاجالتشخيصيفهمالحديثالنف!صيالطبوفي

-:هيعلميةتخصصاتخمسةمنوالمكون،المعالجالفريق

النفصي.الطبيب-1

.يص!فنلاالاحصائي-2

المهني.الاخصايًى-3

الاجتمامح.الاخصائي-4

التمريض.هيئة-5

آخرمجالفيولكن،الفريقعملكيفيةلثصرحالمجالهذاوليس

تعالى.ه!لابإذن

النهضةداروالعقليةالنفيةالامراضعلم،ولمةاحمدترجمة-صينريتثارد(')

.م؟979العربية
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Sagacity،(2)*"ذكاءبلفطللمربيةوترجت.

منفمنهم،مختلفةبأساليبالذكاءعرفواكثيرونء!لعهناكولكن

بينالعلاقةيؤكدماومنهم،الانسانيالنشاطوبينالذكاءبينيربط

علىالقدرةهوالذكاءانيووتوآخرون،التكيفعلىوالقدرةالذكاء

مظهرالذكاءانعلىهؤلاءكلبينا!فمتفقانهالاوهكذاالتفكير،

لسلوكصفةمجردهوبل،ماديا!ثيئاليسانه!ك،الشخصيةمظاهرمن

.واستعدادهالفردقدرةتوضحالصفةوهذه،الانسانبهيقوممعين

الاستعداد؟هووما،القدرةميما

الفردامكانيةميوالقدرةApitudeوالاستمداد،Ablitلأالقدرة

فيالفمليةالفردبحالةالقدرةوترتبط،معينجهداوبسلوكالقيام

عقليا.اومعرفياالاداءهذاكاتسواءالاداء

نشا!اومعينةةطث!نابللقيامالفردقابليةفهوالاستمداداما

معين.

نردفكل؟استعداداتهاوالمقليةقدراتهتحديدالفرديستطيعوهل

منيكتشفقدولكن،وقدراتهامكانياتهوعنذاتهعنصورةلديه

هيوتلك،يتصورهكانماتفوققدراتالديهانافتلفةالمواقفاخلال

j_+كلانبالطبعالاداء؟فيالقدراتتتطوروهلالكامنةالقدرات

افياتاوصقل،جديدةخبراتاكتسابيستطيعوبالم!رسةقدراتالديه

يمكنماونشا!ما،لعملَالفردفاستعدادالاستعدادوكذلك،السابقة

اعمعداداتيكتسصففقد،افتلفةالمواقفمواجهةخلالمنيتطوران

انحتلفة.التجاربخلالمنالاستمداداتتلكيطوروقد،كامنة

الانجلو.-العامالنفسعلماص-واخرونمنعيورطلعت(1)
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والقدراتالذكاءقياس

الذكاءاخباراتتسىمقاييصبوا!ةيتمالذكاءقياسات

.،"المئينوفكرةاسلوبعلىنتائجهافيتعتمدالقدراتوقياس

علىالاجابةي!تطيعونالذينللافرادالمئويةالنسبةتجارب،وذلك

الاسئلة.منعدد

-:كالتاليوهيوالقدراتالذكاءلمقاييستممنيفوهناك

راتلاختباا

القدراتاختباراتالذكاءاختبارات

\يل!تشخيصية

)استعدادات(تنبؤية)قدرات(سحيصية

!ل
ادائيةلفظية

فىثل!!لا
جماعيةفرديةجماعيةفردية

ادافيةلفظيةادائيةلفظية

!يلايثل!يع

فرديةجماعيةفرديةجاعيةفرديةجماعيةبية
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اللفظيةغيرالفرديةالاختباراتومن

بينيةستانفورداختبار-ا

وخفحلهتعديلعملتموقدالمقليةالاختباراتاشهرمنوهو

؟2الىومق!عاختباراقسمينعلىيحتويوهوالتنقيحاتلبعض

ممين.لسنمجعوعةكلتصلحبحيثمجموعة

وللراشدينللاطفالبلفيووكلرمقياس-2

مكملواخر،عاما15-5سنمنبالاطفالخاصمقياسوهو

للراشديخا.له

بورتيوسمتاهات-3

معوتنتهيسنوات3عمرمنتبدأمرسومةمتاهاتعنعبارةوهي

عقلي.سنة14عمر

الصورلاكمالهيلياختبار-4

يلعبوت،اطفالامتضمنةعورمنمتعددةاجزاءمنويتكون

الممحيح،الوضعفيكانت!كالاجزاءتلكاعادةالمفحوصمنويطلب

الاداء.نيوالدقةالرعةعامليعلىالدرجةاعطاءويتوقف

المتتابعةالمم!فوفاتااختبار-5

وذلكُالناقصةالاشكالتكملةعلىالقدرةعلىالاساكافييقوم

.الاشكالتلكعليهاتقومالتيالرئيسيةالعلاقاتبادراك

اللفظيةالجمعيةالاختباراتومن

)النسخةسؤالا64منمكونوهوالابتداىالذكاءاختبار-1

33والثانيسؤالا،31الاولالقع،قسمينوهو(العربية

الاعداد،سلسلةوتكملةالاعداد،تذكرعلىويقومسؤالا،
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جل.وترتيبتشابهوعلاقالا،ومتضادات

علىتقوممؤالا58منويتكونالثانويالذكاءاختبار-2

وادراكجلةوتكوين،الاعدادمنسلسلةتكعلةمثلاختبارات

.علامات

-:اختبارات4ويتضمنالاوليةالعقليةالقدراتاختبار-3

معين.للفطالمرادفةالكلمةايجادوهوال!ط!شاصافياخمبار-أ

لشكلالمثهمابهةالاشكالانتقاءيتموفيهالمكانيالادراكاختبار-ب

ما.

.الحروفتسلسلنظاممعرفةفيهالمطلوبوهوالتفكير-اخقبارص

والخطأفيها.الصحلايجادح!ابيةععلياتوهوالعدداختبار-د

اللفظيةغيرالجمعيةوعنالاختبارات

-IVمنر!عاعلىويطبقالمصورالذكاءاختبار-1 Aوفيهسنة

.اشكالمجموعةفيافالفالشكلمعرفةيتم

-:مستوياتثلاثولهللذكاءكاتلاختبار-2

عقليا.المتخلفينوللراثدينسنواتا8-4من-أ

العاديين.وللراشدينسنة12-8من-ب

19-من! - irالمخفوقين.وللراشدينسنة

التحمميليةالاختباراتومن

الافادةمحاولةالىالاختباراتمنالنوعلهذاالاولىالنشأةترجع

عيوبهاوعلاجالمدرسيةالامتحاناتتطويرنيالعقليالقياساساسياتمن

-ومنها:الشائعة

للهجاء.*!رايساخضبار-أ

.للقراءة4!ثورنديكاختبار-ب

.للحساب*بالارد!و*كورنس!اختبار-ب
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المهنيةالاستعداداتاختباراتومن

المبا!ثر.للتذكر*د!منستريرجاختبار-أ

الحركية.الاستجابةلرعة*اختبار*منستريرج-ب

الترابط.لسرعة*منستريرجاختبار-ب

المنطقي.للتذكر*من!تريرج*اختبار-د

الذكاءاختباراتاستخداماهمية

-كالاقي:توزيعهحيثمنالذكاءأنالمعروفمن

Geعبقرياعلىمو!ف-140* iusمجموعة

Veryجداذكي؟39-130ء Ine igentالاذكياء

8Inحgح*4ذكي120-129*

AboveAverة!حالمتوسطفوف110-119*

مجموعةAveageمتوسط109-90ء

DullAverبينيعادي80-79* geمتوسطي

er!اeبيني70-89* L!كاBoالذكاء

مجموعةولoronالعقلضعيف50-69*

Ibابله49-25ء ecileضعاف

العقولIdiotمعتوه25-مناقل*

-في:التوزيعالاهذهاهميةوتنعكس

الموهوبين.فىالكث!ف-؟

الاسوياء.عنوفصلهمالعقولضعافعلىالتعرف-2

المقلية،قدراتهمحسبمجموعاتالىالطلابتصنيف-3

وذكائم.

النفمى.والخوجيهالارشاد-4
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والمهني.العلميالتوجيه-5

واسبابه.الدراسيالتخلفعنالكشففيالاسهام-6

v-والاستعداداتالقدراتنيالفرديةالفروقاعنالكشف.
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مىبابافاا

طجَّفا*

ةهيِصْخمثلااا!لينإسُث*
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ا!كلإافاسضر

الشخممية

الشخصيةتكوينفيتؤثراليالعواملبم

الشخصيةنظرياتا*

الشخصيةتعريف

ومنهاا!خثالفعلمنمشتقةPesonitلأال!ثخصيةكلمةءان

وبارزةالمعالمواضحةأشكالاَأقامأيشخوصاَ،صَّخشالقولنستطيع

مرئي.كياتولما

الذيالقضالحومعناهاPesonaاللاتينيةاللنةنيشخصيةوكلمة

واطقيقة.الواقعوراءهفيمايخفي

وتعضبرالناسمنغيرهعنالشخصتميزصفةكلهيوالشخممية

ونوعوعاداتهوثقافتهالخاعمةوقدراتهفذكاؤه،شخصيتهمنجزءأ

كذلك،فخصيتهمقوماتمنوممتقداتهوآراؤه،تفكيره

نفسهاق!عأنييحملهوماطموحهومستوىالانفعاليثباتهومدىمزاجه

وخلقيةاجتماعيةصفاتمنبهع!تيوما،مختلفةوعقدمخاوفمن

.(؟)والانبساطالانطواءوالشدد،التسامح،والكذبكالصدق

.المصريالمكتب-النفىعلماعول-راجحعزتاحط(؟)
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-:الشخصيةتعريفاتلبعضعرضيليفيما

الفكريةعاداتهنيتبدوكماالفردتا!م!مجموعةهيالشخصية

نيوفلسفتهالعملفيوأسلوبهواهتماماتهواتجاهاتهوتمبيراته

.الحياة

**وودورث

طريقنياكتشافهايمكنالقالأنشطةمجمونكلةهيالشخصية

لكيوذلك،الإمكانبقدركافيةلفترةللسلوكالفعليةالملاحظة

!عيلل!ثخصيةأخرىوبكلمات...اهبموثوفمعلوماتتعطي

دراسةفيطريقتناأتكماعاداتنالأنظمةالنهائيالنتاج

باسترار.المتجددالفردنشاطمنجزءأتتناولالث!خصية

*واطسوتجول!"

تلكمنالفردداخلالديناميكيالتنظيمذلكىالشخمميةإن

ظروفمعالمتفردةتوافقاتةتحددالتيالسيكوفسيولوجيةالأنظمة

بيئته.

ألبورت،*جوردن

الكائنسيفملهبمابالتنبؤيسمحالذيالنظامذلكهيالشخصية

جيعتتناولالشخمميةفإتوبالتالي،معينموقف!نييمدَالا

والخفية.الظاهريةالفرد،سلوكأنماط

كاتل**ريموند

جيعمنمشخقنظريتفسيرأوتأويلإلاهيماالشخصية

ما.لشخصالسلوكيةالأنماط

ماكليلاند،+ديفيد

خاصتركيبأو،عقليقكوئأساسعلىتفسرالث!خممية

الأعلى،الأثا-الأنا-الهو:جوانبثلاثتتضمنللشخصية
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نيالمبكرةالخبراتعلىالزكيزمع،بينهاتفاعلاتمنيجريوما

الشخصية.تكوئعلىالطفولة

فرولد*"سجموند

والقوىوالدوافعوالميولالاستعداداتمجمولحهيالشخمعية-7

والميولوالاستعداداتالصفاتإلىبالإضافة،الموروثةالفطرية

المكتسبة.

كابرشمورقا*

علىيؤكدونالسلوكيينأننرى،افتلفةالتعريفاتتلكخلالومن

يمكنالقالسلوكياتمجموعىالش!خصيةوأت،الظاهريالسلوك

الصرنيالسلوكيةالمدرصةء!لعمنالكثيروتوهناك،فعلياملاحظتها

استبعادهنيالسلوكيةالمدرسةمؤصسى**واطسوتيحثماركونالحديثا

نأعلىالتكيدي!ثاركونهلاولكنهمالكاثنداخلقدثالقللعمليات

الأنثطة،.مجمولحهيالشخصية

مركزعيللكائنالداخليةالعملياتأت،*ألبورتيرىوهناك

بالشخصية.الخاصالتعريف

نياللاشعوريةالخبراتادورعنتكشفالنفسيالتحليلمدرسةبينما

الشخصية.وتكوىتوجيه

إجرافىبتعريفناخذأتيمكنناالاعتباراتهذهضوءوني

(؟):التاليالنحوعلىللشخصية

ملاحظاتناعلىبناءما،لشخصننسبهافترانينظامالثمخصية

محاولتنانيخاصةنفترضهالذيالنظامذلكوكل،سلوكهلأنماط

الانجلو.-العامالنفىعلماص،واخرونمنعورطلعت(1)
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والعمليات،والآخرينالفردبينوالمعنىالدلالةذيالسلوكلتوضيح

نظاميمنيمصطلحهكذاوالشخصيةالفرد،هذابداخلتحدثالي

تجاهالمتفردةتوافقاتهتحددالتيالحياةفيوأماليبهالفردخصائص

به.المحيطالوسطظروف

أدنأوالاَخرون،يدركهمثيرالشخصيةأدقالبعضيرىوقد

وحلقةمتداخلةصاولأنهاوْا،خارجيةلمثيراتاستجابةالشخصية

والتأثر)؟(.التأثيرمنمفرغة

PeroaliyStuctueالثخم!يةتكويننيتؤثرال!العواول

للفرد)2(.الثخمعيةتكوينفيوتؤثرتدخلكثيرةعواولهناك

الوراثية.العوامل-1

البيئية.العواول-2

الوراثيةالعواولأولاَ:

وتلك،بالفطرةمعهوتولدالإنسانيرثهاالتيالامكاناتهيتلك

لهاوالاشجابةالمثيراتكافةمعالتفاعلمنتمكنهسوفالتيهي

-:وكل

العم!الجهاز-أ

العصولالجهازهيبالوراثةصفاتهاوالمجردةالموروثةالأمورمن

التيارنقلوكيفية،الفيروناتبينالعمعبيةفالوصلاتوخصائصه

يستثيرمنالأفرادفمن،الشخصيةلطبيعةالمجردةالأمورمنالعصي

وتلك،ذلكعكسهومنومنهم،بسهولةالإثارةهذهإنطفاءمعبسهولة

(\)

(2)

الانجلو.-النضعلمالىمدخل،عبدالقادرعود-فائقاحمد

نفه.المرجع
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للمثيراتواستجاباتهالعصيالجهازاستثارالاتحديدهافييدخلكلها

انحتلفة.

لذكاءا-ب

ولقدعليهالوراثةأثراتضحماوهو،الشخصيةعلىأثرللذكاءهل

الأفرادعندالذكاءنسبةارتفالحأنوأثبتتالدراساتا،بعضأجريتا

للاستفادةقابليةوافىالطبالحفيحدةذاتبشخصياتعادةمرتبط

الهامةالعواولمنعاولفالذكاءبذلك،الموروثللذكاءذلكأرجعوقد

الث!خصية،هذهخصائصتحديدوفيالفرد،شخصيةفيتؤثرالي

خصائصتحديدوفي،الفردشخصيةفييؤثرسوفالموروثوالذكاء

كافةعلىالحالبطبيعةيؤثرسوفالموروثوالذكاءالشخصيةهذه

وأثرهاافتلفةالذكاءمكوناتتظهروسوفبالشخصالحاصةالسلوكيات

تواجهه.التيانحتلفةللمشاكلتناولهوأسلوبالفردتوافقعلى

المثاءالفدد-ص

لأننظرأالشخصيةتكوينفيبالغأثرلهالصماءالغددنشا!إن

الغددتلكواصطراب،أثرأأظهرالقدرةالنشاطنيالأفراداختلاف

الثصخصية.طبيعةعلىيؤثرماالواضحةراثَالامن

يؤديالنخاميةالغددإفرازاتزيادةإت:النخاميةالغدد-؟

النمونقصإلىيؤديإفرازاتهاونقص)الععلقة(النموزيادةإلى

المجشمعمعتوافقهيكونسوياَكانإذاالفردانبالذكروجديروالقزمية

،شعربمدمعملاقأكانأمقزمأ،)!ثعربعدمالسواءإذاأماأمرطبيعي

الث!خصية،تكوينعلىأثرمنذلكيتركهوما،التكيفوعدمالالفتماء

.بالذاتملائمشعورعلىاطصوليحاولالفردأتوخاصة

التوترإلىيؤديالغدةهذهإفراززيادةإت:الدرتيةالفدد-2

وكانه!المثخصويبدو،النمووقلة،للمثيراتالاستجابةو!صرعة
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.القصاعمرضإلىفيؤديإفرازاتهانقصأما

ضروريةهرموناتبإفرازالغددهذهتقومالجاركلويا:الفدة-3

الأوكسجين،تمثيلوزيادة،والث!رايينالأوردةنيالدمضغطلزيادة

إفرازاتهافزيادةلذا،الخارجيةالأخطارلمواجهةضروريةالحالةوهذه

معدلاتتفوفللاستثارةوقابلية،الشخصعلىعدوانيةمظاهرتسبب

علىتساعدالغددهذهتفرزهاالقالهرموناتانكا،الهيطةالمثيرات

الشخصية.تكوئعلىواضحأأثرأيتركمما،التناسليةالأعفماءنمو

هرموناتهاإفرازالغددهذهتاخذالبلوغعند.:الجنسيةالفدد-4

الفرد.شخمعيةعلىتؤئروتبكيرهانموهاوتأخر

متكاولكلفالفرد،الشخصيةتكوينفيالبالغأثرهلهسبقماوكل

يقجزألاالفردتكونمنكجزءفالشخصية،لهتحدثعارضةبايةيتأثر

افتلفةالنموفمراحل:متكاملكلفيه!مابكلوالنفسفالجسم،عنه

داخلمنالجصمنمووكذلكتليهاالقالمرحلةإلىتؤديمنهاكل

الجسمهذاأعطىوتعالىسبحانهفالنه،كلينموهوالواحدةالمرحلة

المتكاملة،وظائفهليؤديينمويستطيعْأنخلالهامنالتيالمقومات

نيالنمويجعلأنعلىالقادراللهفسبحاتمتكاملأ،أيضاَنموهويكوت

طوللتزداد،العضليالنمومعجنبإلىجنبأيسيرالمظميالجهاز

الإحساسويزيدالجلد،طولويزداد،العفملاتطولويزدادالعظام

تنمووبالتاليالقلبفينموالداخليةالأجهزةكافةوتنمو،والإدراك

والإمماء....المعدةوتنمو،الدمضغطويزداد،ةدروْالاوالثرايين

فيويدخلأيضاَتنمووالسخصية،وجلعزاللهبإرادةذلككل،الخ

وجل.عزاللهبإرادةذلككل،والوراثيةالجسميةالعواولنموها

55ال! q 9 T
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البيئيةالعواملثانياَ:

PhysialEnvironmentالطبيعيةالبيئة-أ

الأفرادشخصياتتعطيالجغرافيةالبيثةأدطالباحثينبعضلاحط

عن.تختلفالثطلأهلطباعإنقالمنفمنهموخاصأمعينأطابمأ

البلادطبالحعنتختلفالحارةالبلادوطبالح،الجنوبأهلطباع

،نير!ثملاوالقرتعثر،التاسعالقرنفيالاتجاههذانماوقدالباردة

هذاعلماءاتجهإذAnthorpologyالانتروبولوجيةعلمأساصهعلىفقام

التراثوعلىالث!خمعيةعلىالطبيعيةالبيئةأثردراسةإلىالتخممص

.والفكريوالدينيالاجتمامحط

SocilFctosالاجقاعيةالعواول-ب

تؤديواقتصاديةطبيعيةصاملنتاجهيالاجتماعيةالعواملإت

الاجتماعيةفالظروف،شخصيتهفيمما.يؤثر،بالفردخاصمجالخلقإلى

وعالمه.الفردبينوسيطوهيالشخصيةتكوتفيدورلها

PycholialEnvronmentالنف!يةالبيئة-ب

علىةع!جلاأوحده،كلبالفردليسالاجتمامحطالنفسعلميهتم

الاختلافاتفهناك،ةع!جلاداخلوتفاعلهالفردبدورإنما،حدة

هناومن،منفردئاستجابا!همعنةع!جلاداخلللأفرادوالاستجابات

ضخمميته.تكوئوني،ةع!جلافيالفردوجودأثريظهر

الشخم!يةنظريات

الأنماطنظريةأولأ:

*كرتث!مص!المحالهذانيبدراساتقامواالذتالعل!ءمن

KuchmerويثملدوتSheldonبينعلاقةبوجودبالمناداةكرتشمرروقام

البنياتنيطرزثلاثإلىوتوصل،الظاهريوالسلوكالجسمىالبنيات

23http://www.al-maktabeh.com؟



-:وكلالجسمي

عليهيغلبالذيالجسميبالبناءيشمالذيالواهنالطراز-1

والنحافة.والضعفالطولعفاتا

قويعضليجسيبناءأساسعلىيقومالذيالرياضيالطراز-2

العظمى.الهيكلفيضخامةمع

يكونأنوالميلالامتلاءإلىيميلالذيوهوالبدينالطراز-3

.الطولفيالمتوسطمع،دهنيأالجمع

السابقة.الطرزفيموجوداَليسمايشملماوهوافتلطالطراز-4

!شلدوت"بهنادىالأنماطلنظريةآخرمفهومذلكبعدظهرثم

المورفولوجيافيهابما"نسبيأالثابتةالجسميةءالحصائصعرتحيث

وطبيعةالصماءالغددووظائف!،والفسيولوجيا(للجسمالظاهري)الشكل

مكشبةسلوكيةجوانبالخصائصراهذهوتقابل،الخ....العصيالجهاز

.(؟)خلا....الاجتماعيةوالاتجاهاتالماداتمثل

مكوناتأوطرزثلالاإلى*"شلدوتتوعلذلكُعلىوبناء

-كط:

هذهوتعودبالفعخامةويتميزالتركيبالداخليالجسمىالنمط-1

الخمو.كبيرةالهضيةالداخليةالأحشاءأنلىٍاالتسمية

مععضليبتركيبويتميزالتركيبالمتو!الجسمىالنعط-2

الطبقةمنمثهمتقةالتسميةوهذهوالعضلاتالمظامفياستطالة

المتوسطة.

الابق.المرجع(؟)
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العظميبالتكوينويتميزالتركيبالخارجيالجسىالنبط-3

الحارجية.الطبقةمنستمدةوالتسمية

الأكاطمنطبقاتخلاياالتسمياق!لتلكشلدوتهذهولقداستعار

الجنين.

الطتنظريةثانياَ:

بانهاالسعةالبورتويعرت،Alp*م"ألبورتعلمائهاره!ثأومن

البورتنظرنيفالسمةبالفرد،خاصمركزيعصبىي!فننظام

سلوكوتحددتدفعالسيكوفيزيقيةالمكوناتمنعامةنزعةأواستمداد

الفرد.

ال!طناأنواع

وخا!ةعامة-؟

*"ألبورتويؤكدالمنفردةسلوكياتهلهالأفرادمنفردكليعتبر

الذخيرةففسله!أوالواحدةالسمةنيمتثابهالطشخصانيوجدلاأنه

قدمماوبالوغم،للانساتالتضرريةالسمةعلىيؤكدفهولذاالسلوكية

الطريقةأنإلاالأنرادSلدالواحدةالسمةبنيةنيثابهمنيوجد

.الفريدةاهصْلاصخلهاتكودطالمستخدمة

الأفراد،كلبين!ثائعةعامةس!اتبوجودأيضأيفترضولكنه

بصورةبهانقارنأتيمكنناللشخصيةعديدةمظاهرتوجدأنهحيث

وتتلايفى،معينةثقافيةبيئةإلىيختمودطالذيئالأفرادجميعممقولة

الكمية،الفروفوتبرز،تط!لاهذهفيبينهمالكيفيةالفرديةالفروق

فيهااستخدمال!دراساتهخلالمنالغرضهذاتحقيقمنتمكنولقد

anceحلة*ْ"الختوع-السيطرةاختياره - SubssionSc.!من!هم

233http://www.al-maktabeh.com



Cardinalكاهayنويةثا-مركزية-أعيلية-2 - Central - o

برتاثيرهاالفردلدىتصميمهاومستوىدرجةعلىبناءالتقسيموهذا

تحديداَوأقلتعمئاأقلالرئيسيةأوالأصليةفالم!ات،سلوكهفي

المركزيةأما،محددةمواقفاخلالوتظهرالفرد،سلوكعلىوسيطرة

الأتلفىالثانويةأما،الفردلسلوكوتحديداَتممياَالاممزالطتفهي

.السلوكعلىتأثراَوأقلتعيئ

Genotypicalومكتبةوراثية-3 Traits & PhenoypilTaits

السطحمنقريبةتكونال!تلكُإلاهيماالمكشبةفالم!ات

بخاءمنالمركزيالجزءإلىتعلالقفيالوراثيةأماالخارجي

الشخصية.

،ح8،،،"كاتلالعاولنظرية:ثالظ

حيثفمنطريقةمنبكثرال!يماتالنظريةهذهممنفتوقد

-:نوعينإلىال!ماتتنقهمممالشمولية

SfaeْTrtsسطحيةتا!م!-1

لاهreTrisمصدريةتا!م!-2

-إلى:تنق!عالنوعيةحيثومن

AbtyTrtsالقدرةيمعات-؟

DynicTrtsالديناميةالسمات-2

TemermentTrisالمزاجيةالسات-3

-إلى:تنقمممالعموميةحيثومن

ComonTrtsعامةتا!ع!-؟

أU"niqueTrisفريدةدطت-2
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-:كالتاليهيكاتلاها!م!!كالعامةالشخصيةوسعات+

المة

Affectothymiaفكتوثيميالأا

اففماليأالمعبرونالأشخاصوهم

لعاماءالذكا

General Intelligence

مقابلها

Sizohلاiaليزوثيمياا

ليأففعاامعبر!غيردافرلأاويبد

العقليالضف

Mental Defect

الأناقوة

Ego Strength

العيطره

المرح

Dominance

Surgence

الإيجابيةالأكلالأناخاعية

Positive Super Ego Character

والعصابيةالانفعالية

Emotionality & Neuroticism

الختوع

لاكتئابا

ivness5!فحعنه"ل

Desurgency

التبعيةخا!عية

Dependent Character

الشجاعةا7

التخنثا8

النيرةا9

الخيالفيالاستغراق110

لجبناالمممهءهن!

Presiaةنو!ئحلااا

Protensionفقالتواا

Auiaقعيةالوااا
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11

؟2

r%

؟8

؟5

16

.../*ءتابع

الدهاء

بالذنبالثعور

التحرر

تياالذلاكمفاءا

ةم!لا

Shewdnesجةاالسذ1ا

والثقةعتدادالا

Guilt Proneness

Raismالمحافظة1ا

مقابلها

Artless ness

Confident adequancy

Conservation

الآخرينعلىالاعتماد

Self - Sufficiency

الذاتنحوالعاطفيالتكوتشة

High Self- Sentement Formation

العاليالدافسالتوتر

High ergic tension

Group dependency

الذاتنحوالعاطفيالتكوينضعف

Poor Self- Sentement Formation

المنخفضالدافسالتوتر

Low ergic tension

.""كاتلنظريةنيالأصليةتا!لاأبرزهيتلك
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،Eyencط"ايزنكالثخصيةأبعادنظريةرابعاَ:

منمحدودعددإلىالمتعددةالطتيختزلأنايزنكاستطاع

منمجموعةاستنبطبلالحدعنديقفولم،الأساسيةأوالأزليةالسمات

يمرففهوالساتبداخلهاتنتظمالتيDmenionالمزاجيةالأبعاد

الكامنةأوالظاهرةالفمليةالسلوكلأنماطالكلي"المجمولحبأنهاالشخمعية

.،معأوالبيئةبالدراسةتتحددوالتيالفردلدى

لأربعةالوظيفيالتفاعلخلالمنوترتقيتظهرالأنماطهذهأن!ك

-:هيرئيسيةجوانب

)الذكاء(.المعرفيالجانب-1

)الخلق(.النزومحطالجانب-2

)المزاج(.الوجدانيالجانب-3

)التكوين(.الجسميالجانب-4
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رسعر!سافهملاا

الشخمعيةاضطرابات

-.الذهات*

العصاب*

النواحيفيوخاعمةالاسوياء؟منالمرضىتحديدلنايمكنكيف

درايةلنايكوتاندونالسويالشخصمعرخةيمكنناولاالنفسية

)البافولوجي(المرنيالمعيارهذامننتخذوقدهJyojبالمرضومعرفة

المرني.السلوكلتحديداسلوبا

الكلمةمعن!بكلسويشخصهناكيكوتاتالصعبمنانهمع

نحوالاتجاهبنايجدرفقدلذا،وحدهدنهوالكمالالكمالمعناهفالسواء

عنالفردبعديعنيوذلك،المرضيللسلوكالاحصائيالمعياراستخدام

نقفاتيجبولكن،المجتمعافرادبينالضائعالسلوكعناوالمتوسط

الغربيةالمجتمعاتففى،يتبعاتيجبماالشائعكلفليمى،وقفةهنا

لا،بالطبع؟الاسلاميمجتمعناعلىينطبتىذلكُفهل،الخمرشربيشيع

فالمعيار،آخرمجتمعنيسويغيريمتبر،مابحتمعنيوعاديصىهو!ف

نسبى.

دوتالصراعاتمنفئةخلونيليس،والمريضالسويبينوالفرف

الصراعاتتحملمنيتمكنالذيهوالسويصخ!سلاولكن،الاخرى

المواقف!.معوالتكيف
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عنالسويالشخصيميزمافاتلذلك،نسيامرفالسواءذلكوعلى

عنتصدرالتيالافعالاوالسلوكشكلهوليسالمرضيةالشخصية

خلاله.منتتحققالتيوالاهدافالسلوكوظيفةانماالفرد

يتضنوانما،الشاذةتا!ملامنالخلومجردعلىيقتصرلاوالسواء

والطئمانينة.،والمرونةوالملاءمة،والكفاءةالفعالية

الفمليةالصحةعلىالاماراتمتعددمنهجا،"ياهوداانثأولقد

-:رئيسيةمجالاتستةيتضمن

ويقين،الذاتوتقبل،الذاتمفهومدقة-الذاتنحوالاتجاه-1

.بالذاتوالوعيماهيتها،وتحديدالذالا

ذاته،معيتوافقاتلهبدلاالفردالطعلىيدلماوذلك

القدراتهذهتوظيفاستطاعتهمع،وقدراتهاامكانياتهابمعرفة

بالتكيف.الفردعلىيعودالذيالصحيحالتوظيف

حد،اقمىالىالفردامكانيالاوتطويرتنمية-الذاتتحقيق-2

خلالمن،السلوكيةالامدافاحسنالىالوععولخلالمنوذلك

بالنفص.بالثقةالفردعلىيعودمما،وقدراتهالفردامكانياْت

علىوالقدرةالاجتماعية.للقوىالواسالتحديد-الاستغلال-3

الفرد،لدىالقيميؤكدبما،الاجتماعيةالتاثيراتمنالتحرر

للفرد.النف!يالبناءويؤكد

الضفوطمقاومةعلىوالقدرة،للحياةالموحدةالنظرة-التكامل-4

النفسية.القوىبينوالموازنة

والقدرةالواقعتشويهالىالحاجةمنالتحرر-الواقعادراك-5

الاجتماعية.الوجدانيةوالم!ثاطرةالاجتماعيةالحساسيةعلى

علىالمرءقدرة،يحياانعلىالمرءقدرة-البيمًةعلىالسيطرة-6
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والعلاكات،الزويحومجالاتالمملمجالاتفيملائمايكونان

متطلباتمواجهةعلىوالقدرة،لكا!ثملاحلونيالاجتماعية

.(1)والتوافقالتكيفوعلى،المواقف

منمجموعةوالعقليالنفصيالمرضميداتفيبالعملويقوم

هذهومنتخصصهحسبالميدانذلكفييسهممنهاكلالتخممصات

وعلم،النفيوالتحليلوالعقليةالنفسيةالامزاضطبالتخصصاتا

السيكاتري،والتمريض،الاجتماعيةوالخدمة،الاكلينيكيالنفس

....والموسيقىباللعبوالعلاجبالفنوالعلاجالحرفيأوالمهنىوالعلاج

الخ.

ذلكبعدثم،الطبكليةمنتخرج،السيكاترياوالنف!يفالطبيب

.الميدانفيالعلياالدراماتااحدىعلىبالحصوليتخصص

دونالعلاجفيالنف!يالمنهجويستخدمونالنفسيونالمحللودقواما

تقبلالنف!صيالتحليلومعاهدالجسميةالنواحياوالعقاقيرعلىالاع!اد

ومن،النفسيينالاخصائيينمنالاطباءوغيرالاطباءمنبهاالدارسين

له.نفصيتحليلبمملالنفصيالمحلليقومانالاماسيةالشروط

متخصصونفهمالاكلينيكيالنفسعلمفيالمتخصصونذلكبمدثم

النفسيةللحالاتوالعلاجبالتث!خيصويقومون،النفىعلمميدانفي

المستشفياتاداخلتاماشرافتحتهؤلاءتدريبيتمانويجبوالمقلية

والمقلية.النفسية

الاجتماعيةالحالاتبحثفدورهمالاجتماعيوتالاخصائيوتواما

احدفيالتدريبفيهمويثترطالنفسيةللامراضالاجتماعيةوالمسبباتا

والعقلية.النفسيةالمستشفيات

المربيةالنهضة.والعقليةالنفيةالامراضعلم،ولمهاحدترجة،صتريتئارد(1)

.م؟979
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تحتاجوالعقليةالنفسيةبالامراضالخاصةالتعريضهيئةاما

العلاجاما،والعقليةالنفسيةالمستشفياتاحدىنيخاصلتدريب

اخر.مجالفيعع!وأبشكللهنعرضفسوفالحرفيأوالمهني

!هفئتينالىالمرضيةالاعراضتقسيميمكنذلكخلالومن

Psychosكماوالذهات»Neurosis)،العصاب

Pchosisالذهات:أولا

الفرداتحيث،الواقععنالانفصالم!هاالصفاتابعضلهالذهالط

بهالخاصواقعهلهيكونوقد،واقعهعماتصالعدمحالةفييصبح

قدبهصلتهتكونالمجتمعافرادكافةلهينتميالذيالحقيقيالواقعانما

الاخطارمنبعضالذهانيالفردسلوكفييكوتقدوكذلك،تقطعت

يعجزانه!ك،نفسهيحمياتيستطيعلاوهو،الاخرينوعلىنفسهعلى

بهذاعلاقاتهاتطالماطبيعيةنتيجةوتلكُ،المحتمعمعالتوافقفى

مننوعاذلكيعكسفبالتالي،تقطعتقدالواقعيمثلالذيوموالمجتمع

المجضع.نيالمتمثلالواقعذلكمعالتوافقعدم

-قسعين:الىالذهانوينقم

OrnicPsychosكهاعضيذهان-1

اunionPsychossوظيفيذهان-2

OraicPsychosisالعضويالذهات-1

الىتؤديوالتي،العصيبالجهازالمتصلةالامراضمنمجموعةوهو

القالعضويةالاصاباتانبمعنى،النفسيةالوظائففيالاضطراب

رث!ابملك!ثبتنعكسالعصبىالجهازاو،اجزائهبعضاوللمختحدث

-:الامراضهذهومن،النفسيةالوظائفنياثرهيبدوخللفي

Eplepsyالمى-أ

الصرعيةالنوباتانوالحفيوكذلك،الصرعاعراضنيتنولحهناك
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ادواراونوباتفييتجلىالعصبىالجهازفيخللهوعامةبصفةفالصرع

ويصاباارضا،فيقع،منتظمةغيرفتراتكلالفردتصيباعراضاو

والصرع،فمهمنالزبدويخرج،وعيهيفقد!ك،العضليبالتشنج

والصغيرة"Grnd،،،لةولالكبيرةالنوباتذوالعرلحمنهدرجات

Petit Mah)).

Grandلاالكبيرةالنوباتذوفالصرلح Mal Eplesكذلكسمي

الومحكافقدانيتعدىلاالذيالصغيرةالنوباتذوالصرلحنىلهتمييزا

وتتشنجارضايسقطالكبيرةالنوباتذوبالصرلحوالمصابوجيزةلفتراتا

فمه.منوالزبدالرغاويويتدفق،وعيهويفقد،عضلاته

Petitالممغيرةالنوباتذوالصرعاما Mal Eplepyعليهفتطلتى

يكوتلكنهالومحلأعنقصيرغيابيتخللهوالذيالفرنسيةالتسميةتلك

لدىالمقليةالقوىنيوانحطاطمتصاعد،عقليبانحلالمصحوباغالبا

.(؟)4رصلابالمصابالفرد

انواعمننولحوهوEplesلأJackoinالجاكسوفيالصرلحوهناك

واالاطرافاحدمنمعينمكانفيةرو!محمتث!نجاتاتصاحبهالصرلح

الوكط)2(.فقدانعادةيلازمهولا،الج!عمنجانبفياوالاعضاء

SemilePsychosisالثيخوخةذهات-ب

شكلعلىويظهر،السنبهمتقدممنالايجبلاالمرضوهذا

تقدمكلما،المخخلايابعضفيضمورعنويختج،الذاكرةفيضعف

وبالتالي،المخخلايانيالضاتجالضورحسبدرجاتهفيويختلفالممر

(2)

.بيروتالعربيةالمؤصسة-النفىعلمموصعة-مرزوقاصد

المرجع.ففس
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يصيبالذيالخوفيشبهوهو،لذلكُتبعايتأثرالذاكرةضعففان

.(؟)الدماغنيتقلصعنينتجوقد،السنفيمتقدمااصبحستىالفرد

أCerebalAteiosclerosisالمخيثرايينتصلب-ج

الشعورية.الانشطةفيوالخلطالذاكرةضمفاالىالمرضهذايؤدي

MentalRetardationالعقليالفعف-د

آخرونولح،الوراثيالعاملفيهويدخل،الولادةمنذيكونماومنه

النشاطويتدهورالعقليةالقدراتفتقل،المخلاصابةنتيجةيكون

العقلي.

!unctionalPsychosisالوظيفيالذهان-2

نتيجةيعدوهؤ،عضويسببأيلهليسعقلياضطرالاهو

يؤثرلانولح،نوعينالىوينق!عالنفسيةالوظائففيرث!ابملاضطراب

الوجدانية.الوظائففييؤثرونولحالتفكير،وظائففي

ThoughtDiorderالتفكيراضطرابات-أ

Schizophrenaالفصام*

سابقايعرفكانمايشملالمقليالخللمنضرلاهوالفممام

لاسيماوالتحللبالتفككويتميز((ementiaPraecox،>المبكربالجنون

النواحيتمانىحيث،الانفماليةاووالشعوريةالفكريةالعملياتبين

.(2)وا!ضطرابالتشويشمنكبيرةدرجةا!نفعالية

(r)

المرجع.نش

الابق.المرجع
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الىالفصاميننسبةفبلغتانتشارا،الأمراضاكترهووالعصام

اعراضهواهم،%60منباكثروالعقليينالنفسيينالمرضىمجموع

عالمنيوالميش"RetactionfromRealit،،لاالواقعمنالانسحاب

وجوفىمعالميانيةالطوالميلالتفكيرفيباضطراباتامصحوباوهي

تدريجيعقليتدهورمعelusiosوهزاءاتHllusinationهلاوحا

MenlDeteioraion.

-اثكال:اربعةنيالفصامويتفرلح

SiمmpleScizophreniaالبسيطالفصام*

CaatonicScizophreiaالتخشبىاوالكضاتونيالفصام+

.أHeephreicرحكhzophreiaالهيبفرينيالفصام*

.ParanoiedSchizophreiaالهذائيالفصام*

AfectiveDiodeآالوجداتاضطرابات-ب

eppressionالاكتئاسا-1

-منها:انوالحعدةالىالاكتئابوينقح

ءcuteeppressionد1.ا)أ(

!Chroiceppressionالمزمن)ب(

.InvolutionlMelncoliaالث!يخوخةسواد-2

منذالمبكرةالشيخوخةفئةنيالنساءيجبالذيالاكتئابوهو

قدرتهمفيهاتهبطالتيالمرحلةنيالرجالويصيب،الحيضانقطاعبدء

السن.فيللتقدمنظراالجنسية

الانجلو.-العامالنفىعلممدخل-فايقاحمد(1)
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Miaلهوحاا-3

-ممها:بانوالحالهوسويتميز

)Homaiaالخفيفالهوس-أ

Acuteالحادالهوحا-لا Mania

Micelusiosالخلطيالهوس-ص
MiceppresivePhychossالدرويالجنودق-4

هاتلذا

!
وظينيعضوي

+!

الوجداثنياضطرابالتفكرفياضطرابشيخوخةذهات+

-فمام:*المخ!ثرايينتصلب*

يلبيط*عقليضف*
هوصاكتئابكتاتوفي*

خفيفء+حافىهيبفرينيء

حاد+مزمنءهذائي*

خلطي+شيغوخةسواد*

لا

دوريجنون
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لعمابا:نياثا

-:نوعينالىالعصابينقسم

TransfereneNeurossالطرحيالعصالا-1

AtulNeurosisالعقليالبصاب-2

TransfereneNeurosisالطرحيالعصاب-1

-متها:اشكالعدةوله

ObessionalompulsiveNeurosisالقهريالعماب-أ

عاجزانفسهويجد،الفردتزعجقهريةافكارشكلفيويظهر

لا!CompulsiveAsقهريةافعالاومخها،الهروبعن

افعالاامافكاراكانتوسواءعنها،نفسهباحكبحيستطيع

يستطيعولالادائهاالفردعلىتضظقاهرةقوةتمثلذلهي

مقاوتها.

ConversionHysteiaالتحوليةالهستيريا-ب

الانفعاليوالتقلبالايحاءنحوالفردلدىشديدةقابليةوهي

صرالحنىينشأالشعورمحتوىوتفككالوجدانيةالشحنةوضعف

هذاويؤديالمكبوتةاللاشعوريةوالرغباتالواعيةالذاتبين

اللا!ثصعوريةالرغباتترضيتعويفهميةاعراضظهورالىالكبت

منضربايف!ذوذهرغمالهستيريالعارضةويعتبررمزيةبطريقة

منهامتنوعةفىالهستيريةالاعراضاماالناقصالتكيف

.(؟)والنفسيوالحركيالجسي

.بيروت-المربيةالمؤصة-النفىعلمموعوعة-مرزوقاصمد(1)
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AniatyHysteriaالقلقه!تيريا-ص

نولح!4ه"،*بأنهلطصفوقد،الشديدالقلقأعراضهاوأهم

كافةفيينعكسبالخوتالمصحوبالقلقوهذا،المرضىالحوفمن

ما،سببدوتاحياناالخوفعليهفيسيطرالفرد،سلوكيات

ايضا.ماسببدونبالقلتىمصحوباويكون

ActualNeurosisالفعليالعصاب-2

-الى:وينق!ع

Neuastheniaالنف!م!الوهن-أ

وقلةوالذبولبالشحوبالمصحوبالعامالجسمىالضعفوهو

بغم!فمصحوباويكون،والاكتئابالعزلةالىالميلمعالحركة

الاجتماعية.العلاقةوضمف،للطعامالقابليةوعدمالشهية

Hypochondriaالمرضيالوسواس-ب

اعراضوانه،الدائمةوالشكوىمنهوالخوف،المرضتوهم

الىالفردويميليخافها،القالمرضانوالحالىالفردي!ترجمها

،الامراضمنمرضعرضةاغاعلىوسكنةحركةكلترجمة

الخفيفة.المذاءاتببعضمصحوباذلكويكون

Anxiatuالقلقعمعاب-ص Neurosis

الععاب

طرحي

قهريعصابء

مخوليةهتيرداء

القلقهتيريا*

المرضيةافاوف*

248

فعلي

النف!ىالوهنء

المرضوسواس*

القلقعصاب*
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7-

8-

11-

12-

13-

14-

ةسَرلاالمحراجح

الحديثةالكتبدار،الأنبياءقمعصكثرابن

r MA.

م1979الأنجلو،وقياصاالانجازواقعيةوآخرونقشقو!قإبراهيم

النهضة.مكتبة،التربويالنفسعلمصالحزكيأحمد

.م1967ونظرياتهأسسه،التعلمعالحزكيأحمد

العربيةالمؤسسة،النفسعلمموسوعةمرزوقأسعد

بيروت

المعارفدار،للنضىالوظيفيالتثريحعكاشةأحمد

.م1972

المصرية.المكتبة،النفسعلمأصولراجحعزتأحمد

الأنجلو،العامالنفسعلمإلىمدخلوآخرونفائقأحمد

دار،الإسلامضوءنيالطفولةنفسعلمعامرعدأحمد

.م1983الثروف

.م1963الجشتلطنفسعلممترجم-جيومبول

.1982rالكبتعالم،ةيم!فنلاالصحةزهرانحامد

.م1971الأنجلو،التعلمالغريبرمزية

المصريةالنهضة،الحديثالنفسعلمالغريبرمزية

دار،والعقليةالنفسية9الأمراضعلم"!مترجمسوينريتشارد

.م؟979العربيةالنهضة
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عليعودساحمط

وآخرونعثماتسيد

فرجصفوت

وآخرونعنصورطلعت

الدينعزعادل

عيسويالرحمنعبد

عيسويالرحمنعبد

ىم!وماللهعبد

القوصىالعزيزعبد

العثمانالكريمعبد

حطبأبوفؤاد

حطبأبوفؤاد

البهيفؤاد

البىفؤاد

دسوقيل!ك

دارالعلاجيةالحساباتفيدراعات

21المعارف rtم.

1الأنجلوالتفكير، OVAم.

المربيالفكردار،النفسىالقياس

.م1980

الأنجلو.العامالنفسعلمأسس

.م؟979الأنجلو،الاجتمامحطالنفسعلم

العربيةالنهضةدارالنف!يالعلاج

19 Atم.

منشأة،الإنسافيالسلوفادراصات

الممارف

الخانجي-النفمىعلمإلىمدخل

.م1976

التربويةوتطبيقاتهأسسه،النفسعلم

.م1978المصريةالنهضة

المسلمين،عندالنفسيةالدراسات

وهبة.مكتبة

19الأنجلو،العقليةالقدرات Arم.

المصرية.الأنجلوالنف!،التقويم

.م1976العربيالفكردار،الذكاء

العرييالفكردارالاجتماككاالنفسعلم

9Ol(?.

النهغةدارالتوافقودراسةالنفىعلم

.م1974العربية
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مليكةكاوللويس-30

وآخرومليكةكاوللويس-31

الثوكانيعليبنعد-32

فهميمصطفى-33

ع!اقعود-34

بركاتخليفةعد-35

زسدانمصطفىهمد-36

سويفيمصطفى-37

سويفيمصطفى-38

فوزيحسينمنير-39

وآخروناصكندرنجيب-8.

1tنيوكمب-

الدارالاجتمامحطالنفمىعلمنيقرارات

.م1965القومية

المصريةالنهضة،ومقياسهاالشخصيةت

.م1973الفكردار،القديرفتح

مصرمكتبةالاكلينيكىالنفسعلم

.م1967

.م1969الأنجلووالعقلالنفسفي

مصر.مكتبة،النفسعلممدخل

والتربويةالنفسيةالمصطلحاتمعجم

91الثصروفراد 9 vم.

المصريةالنهفعةالحديثالنفسعلم

.م197؟

الأنجلوالاجتماكطالنفسلعلممقدمة

.م1983

النهضةالطبنيالسلوكيةالعلوم

.م1982المصرية

العربيةالنهضةدارأطفالنانرىكيف

Ty??.

مترجمالنفسعلمفيالبحثمناهج

.م11ه1المعارفر-اد
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لأجنَيةاالمَرَاج!

.1950.!Morgan & Stellaus, Physiol - psycho

,Gailford, General Psychology

.1942Gates, Educational Psychology

.1981,Davide. G. Psychology & Medicine

.1933,Alexander, Intelligence concret & abstract

.1939,Cole, General psychology

.1943,Hull, principals of behavior

.1970,Wollershein, Effectiveness & group thrapy

.1977,Ashby & Wilson, Behaviour & thrapy
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ا!ولات

الصَفحَة!وعوَملا

(الأول)الباب

النفس"عمني،،مقدمة

00011الانسانيةبالعلوموصلتهالنفسعلمموضولحءالأول!الفصل+

71النفىعلمهوما*الثانيالفصلء

33المسلمينعندالنفسيةالدراساتا*الثالثالفصل+

0000000000000000000000000074النفسعلمميادين*الرابع0الفصل*

77الخفم!علمنيالبحثمناهجبمالسادسالفصل*

الثاني()الباب

79،السلوكيةوالاستجاباتالعصيالجهاز،،

79الهرمونيأوالفديالجهاز

0000099السلولتفيوأثرهالعصيالجهازتكوين*السادسالفصل*

\؟7المرمونيأوالغديالجهاز*السابعالفمل*
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الثالب()الباب

الحسيالادراك

الانتباه-

................التفكير-ا

..................التعليم-

الاهوما*الثامنالفصل

............الاحساحماح

الحيوالادراكقوانينء

للادراكالذاتيةالعواول*

......الادراكأخطار*

.الانتباه*التاسعالفصل

الافيتؤثرالتيالعواول*

........الانتباهأنواع*

..التفكير*العاشرالفصل

........البيانيالتفكير*

.........المجردالتفكير*

...التفكيرتطوركيف*

*؟ا.؟لتعلمعشرالحاديالفممل

.....،......التعلمأنواع*

ئهدرا

تجاربه

الحي؟

الرابع(الباب1

............................الدوافع

والانفعالاتالنفسيةْالاتجاهات

الذكاء

....الدوافعتعريف*عثصرالثانيالفصل

VOL

وما

2؟

?v

21

21

23

23

39

45

iv

or

54

54

66

69

73

79

79

?V

79
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.......................ماسلونظرية*

....................الأوليةالدوافع*

...................الثانويةا!وافعا*

.....................الغرائزنظرية*

............السلوكيةالمدرسةنظرية*

.................اللاشعوريةالدوافع*

.........الشعوريةالمكتسبةالدوافع*

النفسيةالاتجاهات*عشرالثالثالفصل

النفسيةالاتجاهاتهمطماء

والعواطفالأنفعالات*

.....................الانفعالاتنمو*

المسلمينء!لعدراساتفيالانفعالات*

...................الانفمالاتأنواع*

انفمالات؟نتاجالعواطفهلء

الانفعالاتعنالناتجةالأمرا!ما*

الذكاء*عثرالرابعالفصل

....................الذكاء؟هوما*

الاصتمداد؟هووما،القدرةهيما*

والقدراتالذكاءقياسبم

ننعالاتلاوا

الخامس()الباب

!ض900000000000000005000000000000000000000000000الشخصية
...........................الشخصيةبمعشرالخاسىالفصل

..................الشخصيةتكوينفيتؤثراليالعواول*

..........................................الانماطنظرية+

roc

rev

223

225
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تا!لانظريةء

الماملنظرية*

..................................الشخصيةابعادنظرية*

...............الشخصية*.اضطراباتر!ثعالسادسالفصل*

الذهاتء

العممابء

..................،.............................الكتابمراجع

.......................................الكتابمحتوياتفهرس

256

225

231

233

234

237

239

249

255
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